
 
РЕШЕНИЕ № 118 

27.05.2021 год. 
 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО 
БОТЕВ -1923” с. Драгановци, върху част от имот - частна общинска собственост в  

с. Драгановци 
 

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 юридическо лице с нестопанска 
цел, „ХРИСТО БОТЕВ -1923” с. Драгановци, ЕИК 000211976, с адрес с. Драгановци 
ПК 5332, община Габрово, представлявано от Ружка Пейчева и Кина Василева – 
заедно и поотделно, вписано по фирмено дело 1109/1997 г. в Окръжен съд Габрово, с 
Удостоверение регистрационен № 2658/26.02.2019 г. от Регистъра на народните 
читалища, върху част от имот частна общинска собственост, актуван АОС № 709 / 
05.06.2000 г., в сграда построена в УПИ І от кв. 21, по плана на с. Драгановци, 
западна едноетажна част на сградата със ЗП 236,25 кв.м., и част от източната 
двуетажна част със ЗП 144,45 кв.м., представляваща втори етаж, с право на 
преминаване през фоайе и стълбищна клетка на първи етаж за срок от 10 /десет/ 
години от датата на подписване на договора, с предназначение – за обслужващи 
дейности, за нуждите и дейността на читалището – за издирване записване и 
съхраняване на българския фолклор – носии, песни, обичаи и кулинарни рецепти от 
Габровския регион; осъществяване на информационна дейност; работа с подрастващи 
и инвалиди; обогатяване на библиотечния фонд и привличане на повече читатели; 
активно участие в социалния живот на селото; поддържане на сградата. 

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-02-08-1/07.04.2021 г. от Ружка  
        Пейчева, заедно с приложените към него изискуеми документи. 
  
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


