
РЕШЕНИЕ № 115 
27.05.2021 год. 

 
Обявяване на недвижим имот - публичната общинска собственост за частна общинска 

собственост съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗОС 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 
2, ал. 4 и чл. 73 ал. 5 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово, Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 

 
1. Обявява имота, представляващ Урегулиран поземлен имот І – за социални и 

обслужващи дейности от кв. 254 по действащия план на гр. Габрово, III етап, II част и 
построената в него масивна едноетажна сграда със сутерен, находящ се ул. Козлодуй 
№ 3, гр. Габрово за частна общинска собственост. 

За имота да се състави акт за частна общинска собственост. 
2. Допълва Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост през 2021 г. приета в т. 2 от Решение № 19/18.02.2021 г. на Общински 
съвет Габрово, като в Раздел II, т. 2.3 - Обекти за безвъзмездно управление или за 
учредено право на ползване, включва позиция 11 „Учредяване на безвъзмездно право 
на ползване върху имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран 
поземлен имот І – за социални и обслужващи дейности и построената в него масивна 
едноетажна сграда със сутерен, находящ се на ул. Козлодуй № 3, гр. Габрово със ЗП 
576,00 кв.м.“. 

3. Учредява, след съставяне акта за частна общинска собственост, безвъзмездно 
право на ползване на Народно читалище „Будителите 2017”, ЕИК 177160118, с адрес 
Габрово, ул. Софроний Врачански № 1, ет. 3, представлявано от Светослав Славчев – 
председател, с Удостоверение регистрационен № 3651/05.07.2019 г. от Регистъра на 
народните читалища, върху имот – частна общинска собственост, представляващ 
Урегулиран поземлен имот І – за социални и обслужващи дейности от кв. 254 по 
действащия план на гр. Габрово, III етап, II част с площ 1268 кв.м., находящ се на ул. 
Козлодуй № 3, гр. Габрово, с идентификатор 14218.510.297 по КККР на гр. Габрово и 
построената в него масивна едноетажна сграда със сутерен, със ЗП 576,00 кв.м., с 
идентификатор 14218.510.297.1 и 14218.510.297.3 по КККР на гр. Габрово, за срок от 
10 (десет) години от датата на подписване на договора. 

4. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 
изпълнение. 
 
Приложение: 1. АОС № 269/17.03.1997 г. и Скица   
    2. Копие от искане с вх. № ОССД-02-01-153/12.05.2021 г. от Светослав 
        Савчев, заедно с приложените към него изискуеми документи.               
      
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


