
РЕШЕНИЕ № 195 
26.10.2017 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Габрово - 2002” 

град Габрово, върху имот - частна общинска собственост, с идентификатор 
14218.504.351.7.11, находящ се на ул. Ивайло № 13, вх. Б, ет. 0, гр. Габрово 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 73 ал. 5 от 

НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска 

цел, Народно читалище „Габрово - 2002”, гр. Габрово, вписано с Решение № 
1191/18.09.2002 г. на ГОС, по фирмено дело № 552/2002 г. с регистрационен № 
2948/28.08.2015 г. от Регистъра на народните читалища, ЕИК 107548000, с 
представител Тотка Илиева Полякова-Минкова – Председател на читалищното 
настоятелство, върху имот - частна общинска собственост, с АОС № 2414/03.10.2017 
г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 14218.504.351.7.11 по КККР 
на гр. Габрово, етаж нула, находящ се в сграда 7 /седем/, разположена в ПИ с 
идентификатор 14218.504.351 по КККР на гр. Габрово, със ЗП 330,00 кв.м., със 
съседни самостоятелни обекти, както следва: на същия етаж – няма; под обекта: няма; 
над обекта: 14218.504.351.7.2 и 14218.504.351.7.1, с предназначение – друг вид 
самостоятелен обект в сграда, със срок от 10 /десет/ години, считано от датата на 
подписване на договора, за културна и обществена дейност на НЧ „Габрово – 2002“ 
Габрово,  за нуждите и дейността на фолклорните и танцови формации на читалището 
– Форклорен ансамбъл „Сивек“, Състав за изворен фолклор „Тотка Шандуркова“, 
Танцов клуб „Играорци“ и Инструментална група. Обекта се ползва за репитиционна, 
танцова зала и гардероб за костюмите на музикантите, певците и танцьорите от НЧ 
„Габрово-2002“ 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 за 
учредяване безвъзмездно право на ползване и сключване на договор по смисъла на 
чл. 73, ал. 6 от НРПУРОИ. 
 
Приложение: 1. Копие от искане с вх. № ОССД-02-10-20/10.05.2017 г. от Тотка  
        Илиева Полякова – Председател на читалищното настоятелство,  
        заедно с приложените към него изискуеми документи   
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                    /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


