
РЕШЕНИЕ  № 134 
25.06.2015 год. 

 
Включване на допълнителна позиция в списъка на обектите публична общинска 

собственост на територията на Община Габрово, приет с Решение № 2 от 16.01.1997 
г. и допълнен с Решения №№ 12 от 06.02.1997 г., 47 от 26.03.1999 г., 49 от 29.03.2001 
г., 186 от 20.12.2001 г., 111 от 20.04.2006 г. и 13 от 06.02.2014 г. на Общински съвет 

Габрово. 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2, във връзка с чл. 3, ал. 2, 

т. 3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 и ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ:    
 

1. ОБЯВЯВА за публична общинска собственост и допълва списъка на 
обектите публична общинска собственост на територията на Община Габрово, приет 
с Решение № 2 от 16.01.1997 г. и допълнен с Решения №№ 12 от 06.02.1997 г., 47 от 
26.03.1999 г., 49 от 29.03.2001 г., 186 от 20.12.2001 г., 111 от 20.04.2006 г. и 13 от 
06.02.2014 г. на Общински съвет - Габрово със следния недвижим имот: 

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ, състоящ се от поземлен имот с 
идентификатор 14218.504.349 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 
гр. Габрово, с площ от 4921 кв.м., при граници: имоти 14218.504.351, 14218.504.350, 
14218.504.348, 14218.504.344, с административен адрес гр. Габрово, ул. „Ивайло“ № 
13а, заедно с построените в него сграда с идентификатор 14218.504.349.1, застроена 
площ 440 кв.м.,брой етажи 2, сграда с идентификатор 14218.504.349.2, застроена 
площ 224 кв.м.,брой етажи 2, сграда с идентификатор 14218.504.349.3, застроена 
площ 37 кв.м.,брой етажи 1, сграда с идентификатор 14218.504.349.4, застроена площ 
302 кв.м., брой етажи 1 и сграда с идентификатор 14218.504.349.5, застроена площ 20 
кв.м., брой етажи 1. 

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на 
решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 
изпълнение. 

 
Приложение: 1.  АОС № 1803/20.03.2014 г. 

            2.  Скица 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


