
РЕШЕНИЕ № 176 
29.09.2022 год. 

 
Предоставяне безвъзмездно за управление на части от имоти – публична общинска 
собственост, представляващи паркоместа в гаражи, находящи се сутерена на зала 

„Възраждане“ и в гараж на ул. Станционна № 9 гр. Габрово 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинска 
собственост, чл. 10, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Габрово и във връзка с чл. 
387 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Предоставя на ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, с ЕИК 121513231, с представител 

Боян Магдалинчев, с адрес София 1000, район Възраждане, ул. Екзарх Йосиф № 12, 
безвъзмездно за управление, за срок от 3 /три/ години, следните паркоместа: 

- паркомясто № 5 в самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.534.1 по 
КККР на гр. Габрово, представляващ гараж – публична общинска собственост, с АОС 
№ 251/20.01.1997 г., находящ се в сутерена на сграда зала „Възраждане“, с вход от 
към ул. „Възраждане”, гр. Габрово, за нуждите на Окръжна прокуратура-Габрово, за 
паркиране на един брой служебен автомобил.“. 

- паркомясто № 11, в самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.429.5.1 
по КККР на гр. Габрово, представляващ гараж – публична общинска собственост, с 
АОС № 977/15.02.2012 г., находящ се в сграда с идентификатор 14218.504.429.5 по 
КККР на гр. Габрово, на ул. „Станционна” № 9, гр. Габрово, за нуждите на Окръжна 
прокуратура-Габрово, за паркиране на един брой служебен автомобил.“. 

2. Задължава Кмета на Община Габрово в двумесечен срок от влизане в сила на 
решението да издаде заповед и сключи договор за имотите по т. 1, в които се 
определят всички необходими действия по управлението на предоставените части от 
имоти, както и заплащането на всички консумативни разходи възникващи при 
ползването. 
  
Приложение: Копие от искане с вх. № ОССД-02-10-11/30.08.2022 г. до Кмета на  
    Община Габрово от Висшия съдебен съвет, подписано от  
    представляващия ВСС – Боян Магдалинчев, заедно с приложените към  
    същото документи. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


