
 
РЕШЕНИЕ № 191 

25.10.2018 год. 
 

Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот – публична общинска 
собственост, находящ се на пл. Възраждане № 7, Габрово, на ДРАМАТИЧЕН 

ТЕАТЪР „РАЧО СТОЯНОВ“ 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: 
 

1. Променя списък на имоти или части от тях – публична общинска 
собственост, подлежащи на отдаване под наем по реда на Глава VІ от НРПУРОИ в 
частта му Дом на културата „Ем. Манолов”, като отпадат т. 3 и т. 4 - офиси находящи 
се на първия етаж в дясно от стълбищната клетка, северна страна на сградата, офис № 
7, с площ 14,00 кв.м. и офис № 8, с площ 13 кв.м., съставляващи 0,255 % от обект с 
идентификатор 14218.505.584.6, със застроена площ 2122 кв.м., с АОС № 
181/30.01.1996 г., в поземлен имот 14218.505.584 по КККР на град Габрово. 

2. Предоставя безвъзмездно за управление на Драматичен театър „Рачо 
Стоянов“ Габрово, с ЕИК 000210326, с адрес пл. Възраждане № 7, гр. Габрово, 
представляван от Петко Койчев – Директор, 2 броя офиси – за дейности в областта на 
културата, находящи се на първия етаж в дясно от стълбищната клетка, северна 
страна на сградата, офис № 7, с площ 14,00 кв.м. и офис № 8, с площ 13 кв.м., 
съставляващи 0,255 % от обект с идентификатор 14218.505.584.6, със застроена площ 
2122 кв.м., с АОС № 181/30.01.1996 г., в поземлен имот 14218.505.584 по КККР на 
град Габрово, за срок от 10 /десет/ години от датата на подписване на договора, за 
устройване на архив и библиотека на ДТ „Рачо Стоянов“ Габрово. 

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

 
Приложение: Копие от искане с вх. № ОССД-02-01-148/19.09.2018 г. от Петко  
    Койчев – Директор на ДТ „Р. Стоянов“ Габрово, заедно с приложено  
    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 
 

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