РЕШЕНИЕ № 200
24.09.2020 год.
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Клуб по спортно
ориентиране „Узана”, Сдружение „Спортен Клуб по биатлон „Узана“ и Сдружение
„Спортен клуб по ски бягане „Узана 2007” Габрово, върху имот с идентификатор
14218.778.20 и сграда с идентификатор 14218.778.20.1 по КККР на гр. Габрово,
находящи се в местност Узана
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 9, т. 2 и чл. 39,
ал. 4 от ЗОС, чл. 2а, ал. 2, т. 2 и чл. 73, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово
РЕШИ:
1. Допълва Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска
собственост през 2020 г. приета с т. 2 от Решение № 2/30.01.2020 г. на Общински
съвет -Габрово, в Раздел II, т. 2.1 - Обекти за безвъзмездно управление или за
учредено право на ползване, и включва като т. 2.1.3 „Учредяване на безвъзмездно
право на ползване на Сдружение „Клуб по спортно ориентиране „Узана”, Сдружение
„Спортен Клуб по биатлон „Узана“ и Сдружение „Спортен клуб по ски бягане „Узана
2007” Габрово, върху поземлен имот с идентификатор 14218.778.20 по КККР на гр.
Габрово, с площ 8957 кв.м., с начин на трайно ползване – за обществен обект,
комплекс и сграда с идентификатор 14218.778.20.1 по КККР на гр. Габрово,
разположена в имота, находящ се в местност „Узана“, със ЗП 118,00 кв.м., на 3 етажа,
с АОС № 2340/19.07.2016 г., с предназначение: Административна, делова сграда, за
организиране на Учебно-тренировъчен център.
2. Учредява безвъзмездно право на ползване на:
- Сдружение „Клуб по спортно ориентиране „Узана”, с адрес гр. Габрово, ул.
Николаевска № 199, член на Българска федерация по ориентиране, вписано в
регистъра на спортните организации по чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗФВС с
Удостоверение № 1252/23.01.2020 г., издадено от Министерство на младежта и
спорта, фирмено дело № 936/1994 г. на ГОС, с ЕИК 107506624, с председател Петко
Игнатов,
- Сдружение „Спортен Клуб по биатлон „Узана“, с адрес гр. Габрово, ул.
Николаевска № 199, член на Българска федерация по биатлон, вписано в регистъра на
спортните организации по чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗФВС с Удостоверение №
1233/22.02.2020 г., издадено от Министерство на младежта и спорта, фирмено дело №
22/2012 г. на ГОС, ЕИК 176313785, с председател Иван Иванов и
- Сдружение „Спортен клуб по ски бягане „Узана 2007” Габрово, с адрес гр.
Габрово, ул. Николаевска № 199, член на Българска федерация по ски, вписано в
регистъра на спортните организации по чл. 9, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗФВС с
Удостоверение № 951/03.01.2020 г., издадено от Министерство на младежта и спорта,
фирмено дело № 142/2007 г. на ГОС, с ЕИК 107589374, с председател Мирослав
Пенчев,
върху поземлен имот с идентификатор 14218.778.20 по КККР на гр. Габрово, с
площ 8957 кв.м., с начин на трайно ползване – за обществен обект, комплекс и сграда
с идентификатор 14218.778.20.1 по КККР на гр. Габрово, разположена в имота,
находящ се в местност „Узана“, със ЗП 118,00 кв.м., на 3 етажа, с АОС №
2340/19.07.2016 г., с предназначение: Административна, делова сграда, за срок от 5
/пет/ години, считано от датата на подписване на договора, за организиране на

Учебно-тренировъчен център за изпълнение на целите на сдруженията - за база за
обучения, организиране на тренировки и състезания, реализиране на проекти за
повишаване на физическата култура на населението и издигане на равнището на
спортното майсторство в спортовете – ориентиране, ски ориентиране, биатлон и ски
бягане, като същите ще ползват заедно и поотделно помещенията по ред и начин
договорен в Споразумение от 27.07.2020 г.
3. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в
сила на настоящото Решение да предприеме действие по издаване на заповед и
сключване на договор.
Приложение: 1. Копие от писмо с вх. № ОССД-02-01-115/21.05.2020 г., копие от
искане с вх. № ОССД-02-01-197/30.07.2020 г. от Сдружение „Клуб по
спортно ориентиране „Узана”, копие от искане с вх. № ОССД-02-01199/30.07.2020 г. от Сдружение „Спортен Клуб по биатлон „Узана“ и
копие от искане с вх. № ОССД-02-01-198/30.07.2020 г. от Сдружение
„Спортен клуб по ски бягане „Узана 2007” Габрово, заедно с
приложените към тях документи.
2. Копие от Споразумение от 27.07.2020 г. между сдруженията.
3. Проект на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване.
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