
РЕШЕНИЕ № 126 
30.06.2022 год. 

 
 Изменение на т. 3 от Решение № 10 от 30.01.2020 г. на Общински съвет -
 Габрово, във връзка с: 
  - отказ от закупуване на общински жилища с административни адреси в 
 гр. Габрово, бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 1, ап. 2; ул. „Селимица” № 7, вх. Г, 
 ет. 1, ап. 2 и ул. „Зелена ливада” № 36, вх. В, ет. 8, ап. 23 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 от 
НУРУЖННОЖ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

Изменя Приложение № 2 към т. 3 на Решение № 10 от 30.01.2020 г., както 
следва: 

1.1. Намалява броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 
собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди с три броя: 

- бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 1, ап. 2 - двустаен апартамент; 
- ул. „Селимица” № 7, вх. Г, ет. 1, ап. 2 - едностаен апартамент и 
- ул. „Зелена ливада” № 36, вх. В, ет. 8, ап. 23 - едностаен апартамент. 
1.2. Увеличава броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с 

установени жилищни нужди с три броя: 
- бул. „Столетов” № 50, вх. В, ет. 1, ап. 2 - двустаен апартамент; 
- ул. „Селимица” № 7, вх. Г, ет. 1, ап. 2 - едностаен апартамент и 
- ул. „Зелена ливада” № 36, вх. В, ет. 8, ап. 23 - едностаен апартамент. 
2. Изменя т. 3 на Решение № 10 от 30.01.2020 г., както следва: 
 
- I-ва група - „Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни 

нужди“ 
  Било: 443 броя    Става: 446 броя 
IІ-ра група - „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 

собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди” 
  Било: 11 броя    Става: 8 броя 
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