
 
РЕШЕНИЕ № 52 

29.03.2018 год. 
 

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово, във връзка с: 
 - продажба на общинско жилище, намиращо се в гр. Габрово,  
   бул. „Могильов” № 2, вх. В, ет. 1, ап. 2; 
 - отказ от закупуване на общински жилища, намиращи се в гр. Габрово: 
   ул. „Младост” № 12, вх. В, ет. 1, ап. 1; 
   ул. „Петър Падалски” № 3, ет. 1, ап. 3; 
   ул. „Селимица” № 9, вх. В, ет. 5, ап. 15 и 
 - събаряне на сгради, частна общинска собственост, намиращи се в  
   гр.Габрово, ул. „Шейново” № 6 и ул. „Шейново” № 8 
 
 На основание чл. 21. ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2 от 
НУРУЖННОЖ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
Увеличава броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди с три броя: 
 

 гр. Габрово, ул. „Младост” № 12, вх. В, ет. 1, ап. 1 - отказ от закупуване; 
 гр. Габрово, ул. „Петър Падалски” № 3, ет. 1, ап. 3 - отказ от закупуване и 
 гр. Габрово, ул. „Селимица” № 9, вх. В, ет. 5, ап. 15- отказ от закупуване. 

 
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 два броя: 
 гр. Габрово, ул. „Шейново” № 6   - съборена сграда и 
 гр. Габрово, ул. „Шейново” № 8   - съборена сграда. 

 
 3. Изменя приложение № 2 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
 Намалява броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 
собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди с четири броя: 

 гр. Габрово, бул. „Могильов” № 2, вх. В, ет. 1, ап. 2     - продадено; 
 гр. Габрово, ул. „Младост” № 12, вх. В, ет. 1, ап. 1 - отказ от закупуване; 
 гр. Габрово, ул. „Петър Падалски” № 3, ет. 1, ап. 3 - отказ от закупуване и 
 гр. Габрово, ул. „Селимица” № 9, вх. В, ет. 5, ап. 15- отказ от закупуване. 

 
 3. Изменя Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 

3.1. І-ва група - „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” 

 
Било: 498 броя    Става: 499 броя 

 
3.2. ІІ-ра група - „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 

собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди” 
 
   Било: 11 броя    Става: 7 
 



Приложение: 1. Заявление с вх. № АУ - 06 - 01 - 6#2 от 23.02.2018 г. 
  2. Заявление с вх. № ОССД - 03 - 01 - 12 от 06.02.2018 г.  
  3. Заявление с вх. № АУ - 06 - 01 - 10#2 от 26.02.2018 г. 

 
 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 


