
РЕШЕНИЕ № 196 
26.10.2017 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Развитие – Пенчо 

Дамянов - 2017” с. Копчелии, върху част от имот - частна общинска собственост – 
масивна смесена сграда на един етаж – за магазин и клуб - с. Копчелии 

 
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, осъществяващо дейност в обществена полза – НЧ „Развитие – Пенчо Дамянов - 
2017” с. Копчелии, вписано с Решение № 60/28.06.2017 г., по ф.д. 13/2017 г., на ГОС, 
партиден № 20, том 13, стр. 59, регистрационен № 3648/14.07.2017 г. от Регистъра на 
народните читалища, ЕИК 177180462, с представител Румяна Стефанова Цонева – 
Председател на читалищното настоятелство, върху част от имот - частна общинска 
собственост, представляващ клуб на първи етаж, за културна и читалищна дейност, с 
полезна площ 60.00 кв.м., находящ се в масивна смесена сграда - за магазин и клуб, 
състояща се от приземен етаж със ЗП 104 кв.м. и първи етаж със ЗП 165,00 кв.м., с 
АОС № 751/26.07.2000 г., построена в УПИ I за търговия и услуги от кв. 9 по плана на 
с. Копчелии, община Габрово, със срок на договора от 10 г., считано от датата на 
подписване на договора, за нуждите и дейността на читалището за развитие на 
културна, социална, образователна и обществена дейност. 

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. Препис-извлечение от протокол от 11.09.2017 г. на комисия  
         назначена със Заповед № 2436/12.11.2015 г. на Кмета на Община  
         Габрово. 
              2. Искане с вх. № ОССД-02-01-160/28.07.2017 г.  от Румяна Стефанова  
         Цонева – Председател на читалището, заедно с приложените към  
         него изискуеми документи 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                    /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 
 
 


