
РЕШЕНИЕ № 168 
30.08.2018 год. 

 
Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет – Габрово и 

предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища, на 
основание чл. 27, ал. 3 от НУРУЖННОЖ 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 2, чл. 27, ал. 3 и чл. 28, ал. 
4 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
Намалява броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди с два броя: 
 гр. Габрово, бул. „Трети март” № 27, вх. Б, ет. 1, ап. 1 - едностаен 

апартамент и 
 гр. Габрово, бул. „Трети март” № 27, вх. Б, ет. 4, ап. 10 - едностаен 

апартамент. 
2. Изменя Приложение № 3 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
Увеличава броя на ведомствените жилищата с два броя: 
 гр. Габрово, бул. „Трети март” № 27, вх. Б, ет. 1, ап. 1 - едностаен 

апартамент и 
 гр. Габрово, бул. „Трети март” № 27, вх. Б, ет. 4, ап. 10 - едностаен 

апартамент. 
3. Изменя Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
3.1. І-ва група - „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди” 
Било: 498 броя    Става: 496 броя 

3.2. IІІ-та група - „Ведомствени жилища” 
  Било: 20 броя    Става: 22 броя 
4. Да бъдат предоставени под наем на Драматичен театър „Рачо Стоянов” - 

Габрово, за срок от 3 години, общински жилища от групата „Ведомствени жилища”, 
намиращи се в гр. Габрово, бул. „Трети март” № 27, вх. Б, ет. 1, ап. 1 и бул. „Трети 
март” № 27, вх. Б, ет. 4, ап. 10. 

5. Задължава Кмета на Община Габрово, на основание чл. 28, ал. 4 от 
НУРУЖННОЖ да сключи Договори за предоставяне под наем на общинските 
ведомствени жилища по т. 4 с директора на Драматичен театър „Рачо Стоянов” - 
Габрово.  
 
Приложение: Искане с вх. № ОССД - 03 - 01 - 118 от 28.08.2018 г. 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                  /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


