
РЕШЕНИЕ № 228 
24.11.2022 год. 

 
Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет -Габрово 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3 от 
ЗОС, чл. 2, ал. 2, чл. 40, ал. 1 и чл. 42, ал. 1 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 
 

1. Изменя Приложение № 2 към т. 3 на Решение № 10 от 30.01.2020 г., както 
следва: 

1.1. Намалява броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 
собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди с пет броя: 

- бул. „Априлов” № 45 В, ет. 2 - част от етаж от къща; 
- бул. „Априлов” № 45 В, ет. 2 - част от етаж от къща; 
- ул. „Видима” № 27, ет. 8, ап. 23 - двустаен апартамент; 
- ул. „Христо Ботев“ № 4, ет. 2 - част от етаж от къща и  
- ул. „Христо Ботев“ № 4, ет. 2 - част от етаж от къща. 
1.2. Увеличава броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на 

бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди, с един брой: 
- бул. „Трети март” № 21, ет. 6, ап. 32 - боксониера. 
1.3. Увеличава броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди с три броя: 
- ул. „Видима” № 27, ет. 8, ап. 23 - двустаен апартамент; 
- ул. „Христо Ботев“ № 4, ет. 2 - част от етаж от къща и  
- ул. „Христо Ботев“ № 4, ет. 2 - част от етаж от къща. 
1.4. Намалява броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди с един брой: 
- бул. „Трети март” № 21, ет. 6, ап. 32 - боксониера. 
2. Изменя т. 3 на Решение № 10 от 30.01.2020 г., както следва: 
- І-ва група - „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 

жилищни нужди” 
  Било: 444 броя    Става: 446 броя 
IІ-ра група - „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 

собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди” 
  Било: 6 броя    Става: 2 броя 

 
Приложение: Списък на общинските жилища за продажба на наематели, които  
    отговарят на условията на чл. 42, ал. 1 от НУРУЖННОЖ. 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


