ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ - 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ - 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail: gurkovo obs@abv.bg

З А П О В Е Д

№A:J$.

гр. Гурково, 24.01.2020 г.
На основание чл. 44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.36 ал.1, т. 4 и ал.З от Закона за общинската собственост и чл. 43, ал.2, т.
1от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост Решение № 615 / 19.09.2019г. / Протокол № 49 / и Решение № 24 /
19.12.2019г. / Протокол № 3 / на Общински съвет - Гурково,
РАЗПОРЕЖДАМ:
1.
Да бъде сключен Договор за прекратяване на съсобствеността между Община
Гурково и Христо
i Христов и Надежда /
Христова, върху недвижим
имот, чрез замяна в УПИ /урегулиран поземлен имот/ VIII - 387 в кв. 30 по ПР /план за
регулация/ на гр. Гурково, одобрен със Заповед № 123 от 24.09.2001г., представляващ
според КК и КР на гр. Гурково поземлен имот с идентификатор
" на:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор___ . ..„______(<
.
___ ) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Гурково, одобрени със Заповед № РД-18-3/18.01.2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с проектна площ от 27 кв.м. (двадесет и седем квадратни
метра), с адрес на ПИ /поземлен имот/ : гр. Гурково
, с трайно
предназначение на територията : Урбанизирана; начин на трайно ползване:
За
второстепенна улица; представляващ част от УПИ /урегулиран поземлен имот/ VIII - 387 в
кв. 30 по ПР /план за регулация/ на гр. Гурково, одобрен със Заповед № 123 от 24.09.2001г.
- общинска собственост на цена в размер на 156.20 лева без ДДС, с
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с проектен идентификатор
(егг: : :::: , : :т
<
.
т) по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Гурково, одобрени със Заповед № РД-18-3/18.0 Е2010 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с проектна площ от 13 кв.м. (тринадесет квадратни
метра), с адрес на ПИ /поземлен имот/ : гр. Гурково . ..
.
..
, с трайно
предназначение на територията : Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско
застрояване; попадащ в уличната регулация на улица с о.т. 118 - о.т. 119, представляващ
част от ПИ /поземлен имот/ с идентификатор ___________ с площ от 468 кв.м.,
собственост на Христо ,
Христов на основание нотариален акт № 128 том 3 per.
№3154 дело № 456 от 15.12.2017 г. на цена 70 лева без ДДС.
2. Замяната да се извърши с доплащане от страна на Христо }
; Христов и
Надежда
.
Христова на разликата на цените на имотите, предмет на замяната, в

размер на 86,20 лева без ДДС., платима по банковата сметка на Община Гурково в
ТБ”ЦКБ” АД Клон Стара Загора, офис Гурково
IBAN ]
3. Всички нормативно определени данъци и такси по сделката, както и всички такси
по вписване на договора в Службата по вписванията, гр. Казанлък да се възложат и внесат
от Христо ,
Христов и Надежда
Христова преди сключване на договора.
4. Настоящата заповед отменя действието на Заповед № 3-487/20.11.2019г.
Заповедта да се доведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване в 14 - дневен срок от получаването й, пред
Административен съд - Стара Загора

(п) чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

МАРИАН ЦОНЕВ
КМЕТ НА ОБЩЩЕ\ ГУРКОВО

СЪГЛАСУВАЛ: (п) чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

мц/яд

