
 
РЕШЕНИЕ № 138 

27.07.2017 год. 
 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, върху част 
от имот - частна общинска собственост в сграда на ул. Р. Каролев № 4, ет. 1 и ет. 2, гр. 

Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС и 
чл. 73, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, с 

представляващ – Димитър Костадинов Узунов, с ЕИК 121513231 и адрес гр. София 
1000, Район Възраждане, ул. Екзарх Йосиф № 12, върху: 

- самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.685.1.2 по КККР на гр. 
Габрово, със ЗП 397,00 кв.м., с  предназначение - обект за делова и административна 
дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва:  на същия етаж: 
няма; под обекта: 14218.505.685.1.1; над обекта: 14218.505.685.1.3, находящ се на 
първия етаж, в сградата на ул. Райчо Каролев № 4, находяща се в Поземлен имот с 
идентификатор 14218.505.685 по КККР на гр. Габрово, с АОС № 1706/19.0.2013 г., за 
срок от 10 /десет/ години, считано от датата на подписване договора, за 
осъществяване на правораздавателната дейност на Административен съд Габрово. 

- самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.685.1.3 по КККР на гр. 
Габрово, със ЗП 397,00 кв.м., с  предназначение - обект за делова и административна 
дейност, при съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва:  на същия етаж: 
няма; под обекта: 14218.505.685.1.2; над обекта: няма,  находящ се на втория етаж, в 
сградата на ул. Райчо Каролев № 4, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 
14218.505.685 по КККР на гр. Габрово, с АОС № 1706/19.0.2013 г., за срок от 10 
/десет/ години, считано от датата на подписване договора, за осъществяване на 
правораздавателната дейност на Административен съд Габрово. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в 
сила на настоящото Решение да предприеме действие по издаване на заповед и 
сключване на договор. 
 
Приложение: Копие от искане с вх. № ОССД-02-10-29/13.06.2017 г. от Иван Цонков –  
    административен ръководител на Административен съд - Габрово,  
    заедно с приложените към него документи 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                    /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


