
РЕШЕНИЕ № 12 
26.01.2017 год. 

 
Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с 

предложение за продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. 
„Видима” № 3, ет. 6, ап. 16 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 1 и ал. 2 и чл. 
23, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

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

жилищни нужди” 
Било: 513 броя  Става: 512 броя 

1.2. ІІ-ра група - „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 
собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди” 

Било: 7 броя   Става: 8 броя 
2. 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 1 (един) брой: 
 гр. Габрово, ул. „Видима” № 3, ет. 6, ап. 16  - двустаен апартамент. 

3. Изменя Приложение № 2 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
Увеличава броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 

собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди с 1 (един) брой: 
 гр. Габрово, ул. „Видима” № 3, ет. 6, ап. 16  - двустаен апартамент. 

4. Да бъде продадено 1 (един) брой общинско жилище, собственост на Община 
Габрово на Бахрие Тахирюмер Мустафа, Шюкрю Хюсеин Хюсеин и Ашкън Шюкрю 
Хюсeин, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част от решението. 

5. Възлага на Кмета на Община Габрово в срок до 6 (шест) месеца от влизане в 
сила на настоящото Решение да проведе всички действия по смисъла на чл. 25 от 
НУРУЖННОЖ за оценка на жилищата за продажба по т. 4 от настоящото Решение и 
да внесе предложение в Общински съвет - Габрово за утвърждаване. 
 
Приложение: Списък на общинските жилища за продажба на наематели, които  
     отговарят на условията на чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ 
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