
РЕШЕНИЕ № 147 
25.06.2020 год. 

 
Предоставяне безвъзмездно за управление имот – публична общинска собственост, 

находящ се в гр. Габрово, ул. Юрий Венелин № 7 /бивша сграда на НУ „Васил 
Левски“/ на Регионален исторически музей – Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 10, ал. 5 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет - Габрово РЕШИ: 
 

Предоставя безвъзмездно за управление на Регионален исторически музей – 
Габрово, ЕИК 176349482, с адрес Габрово, ул. Николаевска № 10, представляван от 
Красимира Чолакова – Директор, имот – публична общинска собственост с АОС № 
1000/03.06.2013 г., представляващ: Сграда на два етажа и частично със сутерен на 
бивше Начално училище „Васил Левски“, със ЗП 437 кв.м. и сутерен 148 кв.м., с 
идентификатор 14218.515.247.1 по КККР на гр. Габрово, находяща се в имот с 
идентификатор 14218.515.247 по КККР на гр. Габрово, при граници: имоти с 
идентификатор 14218.505.694; 14218.510.583; 14218.518.589; 14218.515.248 и 
14218.515.246 по КККР на гр. Габрово. Имотът се предоставя за срок от 5 /пет/ години 
от датата на подписване на договора, за настаняване на служители на музея, 
пренасяне на Ателие за реставрация и консервация, Център за дигитализация, 
музейна библиотека и фондохранилища „Дърво“ и „Керамика и стъкло“, за 
съхранение на научен архив и музейно имущество, поради ремонт на основната 
сграда на РИМ - Габрово на ул. Николаевска № 10, гр. Габрово. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в 
сила на настоящото Решение да предприеме действие по издаване на заповед. 

 
Приложение: 1. Копие от искане с вх. № ОССД-02-01-139/15.06.2020 г. от Красимира  
        Чолакова – Директор на Регионален исторически музей - Габрово.     

   2. Копие от декларация, че юридическото лице не притежава в  
       собственост имоти и не ползва такива на територията на община  
       Габрово, които да задоволяват съответната нужда. 
   3. Документ удостоверяващ правния статут на Регионален исторически  
       музей – Габрово.  
 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


