
РЕШЕНИЕ № 130 
27.07.2017 год. 

 
Учредяване на фондация с наименование „Узана“, като юридическо лице, определено 

за извършване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 14 и чл. 61 от ЗМСМА, чл. 33 и следващи от 

ЗЮЛНЦ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
1. Да се учреди Фондация с наименование „Узана“, като юридическо лице, 

определено за извършване на общественополезна дейност по ЗЮЛНЦ. Съучредители 
на Фондацията са Община Габрово, ЕИК: 000215630, гр. Габрово, пл. Възраждане № 
3, действаща и изразяваща своята воля по силата на закона, чрез Общински съвет – 
Габрово и Българска Фондация Биоразнообразие, ЕИК: 121540285, гр. София 1202, 
ул. Веслец № 39-41, ап. 11. 

2. Приема проект на Учредителен акт на Фондация „Узана“, съгласно 
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение. 

3. За извършване учредяването на Фондация „Узана“, възлага на Кмета на 
Община Габрово да внесе по набирателна банкова сметка на името на Фондацията, 
сумата в размер на 500 /петстотин/ лв., предвидени в бюджета на Община Габрово за 
2017 г. Средствата да бъдат осигурени от параграф 10-98 „Други разходи“ на дейност 
865 „Други дейности по туризма“ – 500 /петстотин/ лева. 

4. Определя за представители на Общината в УС на фондация „Узана“ г-жа Лена 
Георгиева, г-жа Диана Гатева и г-жа Нела Рачевиц. 

5. Упълномощава кмета на Община Габрово на учредителното събрание да 
гласува, както следва: 

5.1. Учредява Фондация с нестопанска цел, с наименование „Узана“, която ще 
осъществява дейност в обществена полза: 

 
- ЗА 
 
5.2. Приема Учредителен акт на Фондация „Узана“, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение: 
 
- ЗА 
 
5.3. Избира Управителен съвет на Фондация „Узана” в състав:  
- Нела Рачевиц – Председател, представител на Община Габрово; 
- Лена Георгиева (председател на ОбС- Габрово) – член, представител на 

Община Габрово; 
- Диана Гатева – член, представител на Община Габрово  
- Румяна Иванова – член, представител на Българска Фондация 

Биоразнообразие; 
- Росен Василев – член, представител на Българска Фондация Биоразнообразие. 
 
- ЗА 
 
 
 



5.4. Избира за Изпълнителен директор на Фондация „Узана” Мариета Минчева 
Терзиева, с адрес: гр. Габрово, ул. Обзор № 2, като го овластява съгласно 
Учредителния акт, да осъществява представителството на Фондация „Узана”. 
Учредителите възлагат на новоизбрания Изпълнителен директор да пристъпи към 
съдебна регистрация: 

 
- ЗА 
 
6. Упълномощава кмета на Община Габрово да подпише Учредителния акт на 

Фондация „Узана“ и му възлага да извърши всички необходими действия за 
изпълнение на настоящото решение. 

 
Приложение: Проект на Учредителен акт на фондация „Узана“ 

 
 

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

 
 

 


