
РЕШЕНИЕ № 193 
26.10.2017 год. 

 
Предоставяне безвъзмездно за управление 10 /десет/ броя паркоместа – публична 

общинска собственост, находящи се в имот с идентификатор 14218.505.705 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 10, ал. 5 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет - Габрово РЕШИ: 

 
Предоставя безвъзмездно за управление на Окръжен съд Габрово, ЕИК 

000216012, с адрес Габрово, пл. Възраждане № 1, представлявано от 
Административен ръководител Минко Минков – Председател на Окръжен съд 
Габрово, 10 /десет/ броя паркоместа – публична общинска собственост, разположени 
както следва: 6 /шест/ броя паркоместа, в северната страна на сградата на Окръжен 
съд Габрово и 4 /четири/ броя паркоместа от северната страна на зала „Възраждане“, 
находящи се в имот с идентификатор 14218.505.705 по КККР на гр. Габрово, с 
местонахождение ул. Възраждане и предназначение - за паркинг, граници на имота – 
север и запад - 14218.505.52; юг – 14218.505.533 и 14218.505.534; изток –  
14218.505.704, актуван с АОС №1026/23.11.2015 г., за срок от 3 /три/ години от датата 
на влизане в сила на заповедта, с предназначение за обособяване на зона за сигурност, 
ограничаване на достъпа до съдебната сграда и спиране, и временен престой на МПС 
със специално предназначение и служебни автомобили на Окръжен съд Габрово, 
Районен съд Габрово, Окръжна прокуратура Габрово, Районна прокуратура Габрово и 
ОЗ „Охрана“. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в 
сила на настоящото Решение да предприеме действие по издаване на заповед. 

 
Приложение: 1. Копие от искане с вх. № ОССД-01-01-399#2/01.08.2017 г. от  
        Председателя на Окръжен съд Габрово – Минко Минков, заедно с  
        Протокол от 25.05.2017 г. за обследване сигурността на сградата на  
        Окръжен съд Габрово 

  2. Копие от декларация, че юридическото лице не притежава в  
      собственост имоти и не ползва такива на територията на община  
      Габрово, които да задоволяват съответната нужда. 
  3. Препис-извлечение от Протокол от 11.09.2017 г. на комисия, 
      назначена със Заповед № 2436/12.11.2015 г. на Кмета на Община  
      Габрово 

 
Гласуване:   
За –11  Против – 6  Въздържали се – 11 
Не се приема. 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                    /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 


