РЕШЕНИЕ № 221
24.11.2016 год.
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на общинска движима вещ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 4 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Дава съгласие да се учреди на Сдружение за устойчив туризъм „Узана“
/организация за осъществяване на дейност в обществена полза/, със седалище и адрес
на управление в гр. Габрово, ул. Св.св. Кирил и Методий № 1, ет. 2, с Булстат:
107596529, за срок от 01.12.2016 г. до 01.04.2017 г. безвъзмездно право на ползване
върху движима вещ, представляваща: Специален автомобил, марка „Мерцедес“,
модел „Унимог“, цвят – оранжев, двигател № 42114010012067 и шаси №
61691110001989, с регистрационен № ЕВ9380АК за снегопочистване на пътищата в
местността „Узана“, при следните задължителни условия за ползване на описаното
МПС:
- да управлява чрез квалифициран водач/и и използва за снегопочистване на
територията на местността „Узана“ само и единствено по основното му
предназначение;
- да го поддържа в техническа изправност, да го подготвя за технически
прегледи, да го застрахова, да заплаща необходимите данъци и такси за автомолила,
от името на ЮЛ-собственик. Да извършва необходимият текущ ремонт на автомобила
за своя сметка, като всички подобрения върху същия остават в полза и собственост на
Община Габрово без да бъдат заплащани след прекратяване на договора;
- СУТ “Узана“ няма право да се разпорежда с автомобила, да го обременява с
тежести, да го предоставя на други юридически и физически лица, както и да се
ползва съвместно по договор с трети лица.
- при възникване на необходимост за използване на автомобила от
ОП“Благоустрояване“ Габрово, сключеният договор се прекратява.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договор и да извърши всички
необходими действия съгласно настоящото решение.
Приложение: 1. Молба от Смилен Кабакчиев, представляващ СУТ“Узана“, Габрово
вх. № ОПБС-01-10/08.11.2016 г.
2. Становище на Хилда Цвъркалева, Директор ОП“Благоустрояване“
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