
3.  Имоти - частна общинска собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и 

учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС за 2021г. 

1.        Продажба на урегулирани поземлени имоти и сгради                 

1.1 Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.253.2.2 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, етаж 0 /нула/, 

предназначение: за търговска дейност, находящ се на ул. "Софроний 

Врачански " № 1, със застроена площ 92.00 кв. м., заедно със съответните 

идеални части от общите части на сградата, и заедно с отстъпеното право на 

строеж върху общинска земя. 

 

1.2 Поземлен имот с идентификатор 14218.535.72 по кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Габрово, с площ 1124 кв. м., заедно с 

построените в него сгради, кв. Кряковци. 

 

1.3 Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.243.1.8 по кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, със застроена площ 242.00, 

заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и 

отстъпеното право на строеж върху общинска земя, ул. Радецка №18, гр. 

Габрово. 

 

1.4 УПИ VI-114 кв.10 по плана на с. Велковци с площ 458 кв. м., заедно с 

построената в него сграда на два етажа, със застроена площ 174 кв. м. 

 

1.5 Самостоятелен обект на две нива, бивше читалище с идентификатор 

14218.513.71.1.2 по КК на гр. Габрово, представляващ втория етаж и част от 

първия етаж от двуетажна масивна сграда построена в УПИ ХХ от кв.11 по 

плана на кв. Войново, гр. Габрово с РЗП 306 кв. м. 

 

1.6 Кафе-клуб в партерния етаж на жилищен блок находящ се на 

ул.”Македония” №1, представляващ самостоятелен обект в сграда, с 

идентификатор 14218.515.145.8.30 по КК на гр. Габрово, със застроена площ 

112.00 кв. м., заедно с 3.864 % ид. части от общите части на сградата, и 

заедно с отстъпеното право на строеж върху УПИ VІ от кв.111 по плана на ЦГЧ 

– гр. Габрово 

 

1.7 ПИ № 14218.538.72 по КК на гр. Габрово, съответстващ на УПИ  VІІІ-55 от кв. 

21 по ЗРП на кв. Етър, гр. Габрово, заедно с построените в него масивна 

сграда на два етажа със сутерен, с идентификатор 14218.538.72.1 със 

застроена площ 160 кв. м. и едноетажна сграда със сутерен, с идентификатор 

14218.538.72.2 със застроена площ 74 кв. м. 

 

1.8 УПИ XVIII-51 кв.12 по плана на с. Гъбене с площ 10 070 кв. м., заедно с 

построената в него сграда на бивше училище, състояща се от стара част на 

 



един, със застроена площ          494 кв. м., частично на сутерен с площ 50 кв. 

м. и нова част на един етаж, със застроена площ 405 кв. м., частично на 

сутерен с площ 126 кв. м. Общо РЗП 1 075 кв. м 

 

1.9 Самостоятелен обект с идентификатор 14218.550.281.3.77 по КК на гр. 

Габрово, със ЗП 96.56 кв. м., заедно с 1.59 % ид. части от общите части на 

сградата и правото на строеж върху общинска земя, бул. ”Трети март” № 25, 

с предназначение – За търговски обект 

 

1.10 Самостоятелен обект с идентификатор 14218.550.281.3.78 по КК на гр. 

Габрово, със ЗП 28.08 кв. м., заедно с 0.462 % ид. части от общите части на 

сградата и правото на строеж върху общинска земя, бул. ”Трети март” № 25, 

с предназначение – Друг вид самостоятелен обект в сграда  

 

1.11 ПИ14218.526.208 по КК на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен 

имот XVII - обществено обслужване, с площ от 932 кв. м., заедно с 

построената в него сграда на един етаж със ЗП 177 кв. м. по плана на гр. 

Габрово – 80 част, кв. Лисец 

 

1.12 ТП „Шахтата“ – Самостоятелен обект с идентификатор 14218.510.582.1.4 по КК 
и КР на гр.Габрово с разгъната застроена площ 103 кв.м., разпределен на две 
нива, съответно с площ 48 кв.м. и 55 кв.м., заедно с отстъпеното право на 
строеж върху общинска земя, находящ се в гр.Габрово, ул.“Цанко Дюстабанов“ 
№24. 
 

              
 

1.13 ПИ14218.514.517 по КК на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен 

имот II-517 от кв. 54 по плана на гр. Габрово – Борово - Велчевци - I част, с 

площ 900кв. м., заедно с построената в него жилищна сграда на един етаж 

със ЗП 78 кв. м., ул. Студентска  №45 

 

1.14 Заведение за хранене и развлечение с площ 154 кв. м., заедно с 60,82% 

идеални части от сградата. 

приемателен пункт с  площ 64 кв. м., заедно с14,93% идеални части от 

общите части  на сградата, заедно с отстъпено право на строеж върху УПИ II в 

кв.28 по плана на с. Новаковци  

 

 

2. Продажба на жилища  

2.1 АПАРТАМЕНТ № 44, ет.8, ул.”Свищовска” № 75, със ЗП 25.00 кв. м., заедно с 

0.665 % ид. части от общите части на сградата и правото на строеж върху  

общинска земя 

 



2.2 Самостоятелен обект с идентификатор 14218.515.285.23.3  по КК на гр. 

Габрово, представляващ жилище, намиращо се на втория етаж в сграда, с 

административен адрес бул. Априлов №45В, гр. Габрово, със застроена 

площ: 89.25  кв. м., заедно със съответните идеални части от общите части на 

сградата, и заедно с отстъпеното право на строеж върху общинска земя. 

 

2.3 Самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.344.10.1 по КК на гр. 

Габрово, представляващ жилище на втория етаж с площ 88 кв. м. със 

самостоятелен вход в двуетажна сграда, заедно с 48.96 % идеални части от 

общите части на сградата и заедно с отстъпеното право на строеж върху 

общинска земя, ул.Христо Ботев № 4а, гр. Габрово 

 

 

 

3. Продажба на урегулирани поземлени имоти 

3.1 Поземлен имот 14218.503.658 по КК на гр. Габрово, съответстващ на 

урегулиран поземлен имот III-529 от кв. 81 по плана на гр. Габрово – Северна 

зона III част, ул. Георги Стефанов, площ 2362 кв. м. , незастроен.  

 

3.2 Поземлен имот 14218.503.660 по КК на гр. Габрово, съответстващ на 

урегулиран поземлен имот VII-529 от кв. 81 по плана на гр. Габрово – Северна 

зона III част, ул. Котел, площ 1280 кв. м. , незастроен. 

 

3.3 Поземлен имот 14218.503.596 по КК на гр. Габрово, с площ 700 кв. м.,  

съответстващ на урегулиран поземлен имот I-471 – за  жилищно строителство 

от кв. 86 по плана на гр. Габрово – Северна зона III част, ул. Георги Стефанов, 

незастроен. 

 

3.4 Поземлен имот 14218.514.56 по КК на гр. Габрово, съответстващ на 

урегулиран поземлен имот VII-56 от кв. 51 по плана на гр. Габрово – Борово-

Велчевци I част, ул.Студентска  №57, незастроен. 

 

3.5 Поземлен имот 14218.514.522 по КК на гр. Габрово, площ 500 кв. м., 

съответстващ на урегулиран поземлен имот V-522 от кв. 43 по плана на гр. 

Габрово – Борово-Велчевци I част, ул.Мирни дни №57, незастроен. 

 

3.6 Поземлен имот 14218.514.523 по КК на гр. Габрово с площ 500 кв. м., 

съответстващ на урегулиран поземлен имот VI-523 от кв. 43 по плана на гр. 

Габрово – Борово-Велчевци I част, ул.Мирни дни №59, незастроен. 

 

3.7 Поземлен имот 14218.514.558 по КК на гр. Габрово, с площ 700 кв. м.  



съответстващ на урегулиран поземлен имот VII-558 от кв. 46 по плана на гр. 

Габрово – Борово-Велчевци I част, ул.Вихър №21, незастроен. 

3.8 Поземлен имот 14218.521.37 по КК на гр. Габрово,с площ 250 кв. м. 

съответстващ на урегулиран поземлен имот ХVII-37 от кв. 5 по плана на гр. 

Габрово – Борово-Велчевци II част, ул. Звезда №2, незастроен. 

 

3.9 Поземлен имот 14218.533.623 по КК на гр. Габрово, съответстващ на 

урегулиран поземлен имот V-8164 от кв.38 по плана на кв. Бичкиня, площ 400 

кв. м., ул. П.Божинов №3, незастроен. 

 

3.10 Поземлен имот 14218.535.47 по КК на гр. Габрово, съответстващ на 

урегулиран поземлен имот І - общински от кв.10 по  плана  на кв. Кряковци, 

гр. Габрово, с площ 519  кв. м., незастроен. 

 

3.11 Поземлен имот 4218.520.190 по КК на гр. Габрово, съответстващ на 

урегулиран поземлен имот ІХ-190 от кв.13 по плана на кв. Борово-Велчевци, 

гр. Габрово – ІІ част, с площ 996 кв. м., незастроен. 

 

3.12 Поземлен имот 14218.502.69 по КК на гр. Габрово,  с площ 1919 кв. м., 

съответстващ на УПИ ХХ-69 за жилищно строителство  по плана на Северна 

зона на гр. Габрово - ІІІ част,  незастроен, ул. Карамфил  

 

3.13 ПИ 14218.511.172 по КК на гр. Габрово, с площ 90 кв. м., незастроен,  ул. 

Стефана Богдан Генчева №6 

 

3.14 ПИ 14218.526.165  по КК на гр. Габрово, площ 687 кв. м., незастроен,  ул. 

Камчия №3 

 

4. Учредяване право на строеж  

4.1 Учредяване  на възмездно безсрочно право на  строеж за изграждане на 

Жилищна сграда от три секции, четири етажа /3 жилищни и 1 партерен – 

гаражи/магазини/ на 3 120 кв. м. разгъната застроена площ върху Урегулиран 

поземлен имот ІІІ – жилищен комплекс, гаражи, магазини, обществено 

хранене от кв. 39 по плана на гр. Габрово – І етап, ІІІ част.   

 

4.2 Учредяване  на възмездно безсрочно право на  строеж за изграждане на 

жилищна сграда от две секции, четири етажа /3 жилищни и 1 партерен – 

гаражи/магазини/ на 2 592 кв. м. разгъната застроена площ върху Урегулиран 

поземлен имот ІІІ – жилищен комплекс, гаражи, магазини, обществено 

хранене от кв. 39 по плана на гр. Габрово – І етап, ІІІ част 

 

4.3 Учредяване  на възмездно безсрочно право на  строеж за изграждане на две 

групи гаражи по 10 гаражни клетки върху Урегулиран поземлен имот ІІІ – 

жилищен комплекс, гаражи, магазини, обществено хранене от кв. 39 по 

 



плана на гр. Габрово – І етап, ІІІ част 

 

6 Продажба на земеделски земи – след проявен инвеститорски интерес, сред 

които: 

 

6.1 Земеделска земя с номер 17284 в землище Яворец, общ. Габрово, м. Баир 

Меше, площ 18 028 кв. м. 

 

6.2 Земеделска земя с номер   014008 в землище Яворец, общ. Габрово, м. 

Мечтепе, площ 14 542 кв. м.11 546 

 

6.3 Новообразуван имот с идентификатор 22959.516.70 в зем. Донино, м. 

Широкото ливаде, площ 677 кв. м. 

 

6.4 Новообразуван имот с идентификатор 22959.510.7 в зем. Донино, м. 

Брусовете ІІІ, площ 1939 кв. м. 

 

6.5 Новообразуван имот с идентификатор 14218.401.39 в зем. Габрово, м. 

Усойната, площ 1448 кв. м. 

 

6.6 Новообразуван имот с идентификатор 04964.605.10 в зем. Боженците, м. 

Трапесковци, площ 302 кв. м. 

 

6.7 Новообразуван имот с идентификатор 14218.455.11 в зем. Габрово, м. 

Янкула, площ 448 кв. м. 

 

 

 


