
РЕШЕНИЕ № 118 
26.05.2016 год. 

 
Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот – публична общинска 

собственост, находящ се в с. Поповци на Национален музей на образованието – 
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 Национален музей на образованието 

– Габрово, ЕИК 107027015, с адрес Габрово, ул. Априловска № 15, П.К. 62, 
представлявано от Мая Георгиева Карагьозова – Директор на Национален музей на 
образованието - Габрово, част от имот – публична общинска собственост 
представляващ: Обособена част от бивше начално училище в с. Поповци, 
представляваща помещения находящи се на първи и втори етаж на сградата, с обща 
ЗП 612 кв.м., със самостоятелен вход, построени в УПИ VII, от кв. 6, по плана на с. 
Поповци-Куката, при граници: север – край на регулацията; изток - ул.о.т. 69-70-71; 
запад - край на регулацията; юг – УПИ V, УПИ VI, ПИ 31 – парк. Имотът е актуван с 
АОС № 679/15.02.2000 г., за срок от 10 /десет/ години от датата на подписване на 
договора, за осъществяване на съхранението на фондова база на Националния  музей 
на образованието – 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-02-01-102/26.04.2016 г. от Мая  
        Георгиева Карагьозова – Директор на Национален музей на  
        образованието - 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. Копие от документ удостоверяващ правния статут на Национален  
      музей на образованието – Габрово  

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

 
 


