
РЕШЕНИЕ № 111 
30.05.2019 год. 

 
Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет – Габрово и 

предоставяне под наем на общински жилища от групата „Ведомствени жилища, на 
основание чл. 27, ал. 2 от НУРУЖННОЖ 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 2, чл. 27, ал. 2 и чл. 28, ал. 
3 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. 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. „Свищовска“ № 75, ет. 5, ап. 28- едностаен апартамент и 
 гр. Габрово, ул. „Петър Падалски” № 5, ет. 11, ап. 40 - двустаен 

апартамент. 
2. Изменя Приложение № 3 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
Увеличава броя на ведомствените жилищата с два броя: 
 гр. Габрово, ул. „Свищовска“ № 75, ет. 5, ап. 28  - едностаен апартамент и 
 гр. Габрово, ул. „Петър Падалски” № 5, ет. 11, ап. 40 - двустаен 

апартамент. 
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: 485 броя    Става: 483 броя 

3.2. IІІ-та група - „Ведомствени жилища” 
  Било: 23 броя    Става: 25 броя 

4. Да бъде настанен под наем д-р Александър Стефанов в общинско жилище от 
групата „Ведомствени жилища”, с административен адрес в гр. Габрово, ул. 
„Свищовска“ № 75, ет. 5, ап. 28. 

5. Да бъде настанен под наем д-р Милен Цветков, заедно със семейството му, в 
общинско жилище от групата „Ведомствени жилища”, с административен адрес в гр. 
Габрово, ул. „Петър Падалски” № 5, ет. 11, ап. 40. 

6. Задължава Кмета на Община Габрово, на основание чл. 28, ал. 3 от 
НУРУЖННОЖ да сключи Договори за отдаване под наем на общинските 
ведомствени жилище по т. 4 с д-р Александър Стефанов и по т. 5 с д-р Милен 
Цветков, за срок до прекратяване на трудовите им правоотношения с МБАЛ „Д-р 
Тота Венкова” АД - Габрово.  
 
Приложение: 1. Искане с вх. № ОССД - 03 - 01 - 21 от 14.02.2019 г. 

   2. Искане с вх. № ОССД - 03 - 01 - 22 от 14.02.2019 г. 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


