
РЕШЕНИЕ № 170 
30.08.2018 год. 

 
Удължаване срока на договор № 287-ОССД-12/22.06.2012 г., продължен с Анекс № 

1/14.07.2017 г., Анекс № 2/20.07.2018 г. и договор № 90-ОССД-13/20.02.2013 г., 
продължен с Анекс № 1/14.07.2017 г. и Анекс № 2/20.07.2018 г., сключени между 
Община Габрово и Държавна агенция „Архиви“ за предоставяне за безвъзмездно 

управление на обособени части от сграда – частна общинска собственост, находяща 
се на ул. Чардафон № 17 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 12, ал. 3 от ЗОС, чл. 14, ал. 4 от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет - Габрово РЕШИ: 
 

1. Удължава с 1 /една/ година срока на договор № 287-ОССД-12/22.06.2012 г., 
сключен между Община Габрово и Държавна агенция „Архиви“, продължен с Анекс 
№ 1/14.07.2017 г. и Анекс № 2/20.07.2018 г., за предоставено безвъзмездно 
управление, върху част от самостоятелен обект - частна общинска собственост с АОС 
1655/05.12.2012 г., находяща се на ул. Чардафон № 17, с идентификатор 
14218.515.145.7.11 по кадастралната карта на гр. Габрово, представляваща седем 
помещения в южното крило, първото помещение в ляво и първото помещение в дясно 
от северното крило, санитарен възел и ½ ид. част от входното фоайе, находящи се на 
партерния етаж на сградата, заедно с избено помещение, с обща полезна площ 165,00 
кв.м., за административна дейност – за изпълнение на функциите, като орган за 
управление на Националния архивен фонд на територията на Габровска област и 
предоставяне на административно обслужване на гражданите. 

2. Удължава с 1 /една/ година срока на договор № 90-ОССД-13/20.02.2013 г. 
сключен между Община Габрово и Държавна агенция „Архиви“, продължен с Анекс 
№ 1/14.07.2017 г., и Анекс № 2/20.07.2018 г., за предоставено безвъзмездно 
управление, върху част от самостоятелен обект - частна общинска собственост, с 
АОС 1655/05.12.2012 г., находяща се на ул. Чардафон № 17, с идентификатор 
14218.515.145.7.11 по кадастралната карта на гр. Габрово, представляваща пет стаи, 
санитарен възел и сервизно помещение в северното крило, заедно с ½ ид. част от 
входното фоайе, с обща полезна площ 102,00 кв.м., находящи се на партерния етаж на 
сградата, за административна дейност – за изпълнение на функциите, като орган за 
управление на Националния архивен фонд на територията на Габровска област и 
предоставяне на административно обслужване на гражданите. 

3. Задължава Кмета на Община Габрово в срок от 1 месец след влизане в сила 
на настоящото решение да предприеме действия по анексиране срока на 
горецитираните договори. 
 
Приложение: Копие от искане вх. ОССД-02-10-23/29.08.2018 г. от доц. д-р Михаил  
    Груев – Председател на Държавна агенция „Архиви” 

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


