
РЕШЕНИЕ № 112 
28.06.2018 год. 

 
Прекратяване на съсобственост между Община Габрово и физическо лице върху 

жилищна сграда на ул. Скобелевска № 6, гр. Габрово, с идентификатор 
14218.505.476.1 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 46, ал. 
1, т. 1 и чл. 61, ал. 1, т. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Да се прекрати съсобствеността между Община Габрово, от една страна и 
Димитър Николов Костадинов и Мария Димитрова Костадинова, от друга страна, 
върху жилищна сграда на ул. Скобелевска № 6, гр. Габрово, с идентификатор 
14218.505.476.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 
построена в имот с идентификатор 14218.505.476.1.3 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на гр. Габрово, като Димитър Николов Костадинов и Мария 
Димитрова Костадинова изкупят общинския имот с идентификатор 14218.505.476.1.3 
по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, състоящ се от стая, 
кухня, тоалетна и входно антре, със застроена площ 41 кв.м., находящ се на първия 
етаж от сградата при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 
14218.505.476.1.4; отдолу – няма, над обекта – 14218.505.476.1.1, актуван с акт за 
частна общинска собственост № 2422/16.11.2017 г., вписан в Агенция по вписванията, 
Служба по вписванията гр. Габрово под № 80 в том ІХ, имотна партида 20 813, 
вх.рег.№ 3 295/06.11.2017 г., при цена 17 000 лева (седемнадесет хиляди) лева.  
 Купувачите дължат и всички данъци и такси по сделката. 
 Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 
заповедта на кмета за прекратяване на съсобствеността.  
 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 
Решението, да извърши всички дейности за неговото правилно и законосъобразно 
изпълнение. 
 
Приложение: 1. Схема 

  2. АОС №2422/16.11.2018 г.  
  3. Становище от гл.архитект на Община Габрово 

 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


