
РЕШЕНИЕ № 60 
25.03.2021 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Фондация „Обществен  

дарителски фонд” Габрово, върху част от самостоятелен обект - частна общинска 
собственост /ул. Радецка № 18/ 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС и 

чл. 73, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Фондация „Обществен 
дарителски фонд” Габрово, вписана в регистъра на юридическите лица с нестопанска 
цел при Габровски окръжен съд с Решение № 1478/20.11.2002 г., по фирмено дело № 
660/2002 г. по описа на същия съд, ЕИК 107548712, със седалище и адрес на 
управление гр. Габрово, ул. Радецка № 18, представлявано от Председателя на УС – 
Тихомир Галов, върху реална част от самостоятелен обект с идентификатор 
14218.510.243.1.5, представляващ офис на третия надпартерен етаж, втори по ред, в 
дясно от стълбището, с площ 17,70 кв.м., съставляващи 14,05%  от самостоятелния 
обект, находящ се в сграда на ул. Радецка № 18, гр. Габрово, с АОС №2083/12.05.2015 
г. при съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия етаж – няма; 
под обекта 14218.510.243.1.4; над обекта 14218.510.243.1.6, за срок 4 /четири/ години 
от датата на подписване на договора, за нуждите и целите на Фондацията: за 
подпомагане развитието на общността в област Габрово; стимулиране на диалога и 
постигане на консенсус в общността при идентифициране на местни нужди и 
проблеми; насърчаване сътрудничеството между гражданите, местните власти, 
нестопанските организации и бизнеса за устойчиво местно развитие; разширяване на 
възможности за пряко участие на гражданите в определяне на приоритетите за местно 
развитие; обединяване на човешки и финансови ресурси и насочването им към 
идентифициране на интереси и приоритети на общността; иницииране и 
осъществяване на проекти и програми, съдействащи за развитие на общността; 
подпомагане и насърчаване дарителството и дарителските традиции; насърчаване 
създаването на работни контакти и обмяна на опит с действащи фондове.  

2. 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: Копие от искане с вх. № ОССД-02-01-332/ 31.12.2020 г. от Тихомир 
    Галов, заедно с приложените към него документи. 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:         /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


