
РЕШЕНИЕ № 207 
27.10.2022 год. 

 
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на НЧ „Васил Левски - 1922” 

с. Яворец, върху имот - частна общинска собственост в с. Яворец 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 
2а, ал. 2 и чл. 73 ал. 5 и ал. 6 от НРПУРОИ, Общински съвет - Габрово РЕШИ: 

 
 1. Допълва Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2022 г., приета в т. 2 от Решение № 48/05.04.2022 г. на Общински 
съвет - Габрово, като в Раздел IІI, към точка 3.1 - Обекти за безвъзмездно управление 
или за учредено безвъзмездно право на ползване, включва позиция 4 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Васил Левски - 1922” с. 
Яворец, върху имот – частна общинска собственост, находящ се в ПИ 187 от кв. 20 по 
плана на с. Яворец, представляващ масивна сграда /читалище/, състоящ се от 
едноетажна част, със ЗП 248,40 кв.м., двуетажна част със ЗП 136,50 кв.м., заедно със 
сутерен, с АОС № 1353/20.03.2003 г.“   

2. Учредява безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанка 
цел, НЧ „Васил Левски - 1922” с. Яворец, със седалище с. Яворец, община Габрово, с 
ЕИК 000211969, с представител Дафинка Йонкова – Председател на УС, върху имот - 
частна общинска собственост, находящ се в ПИ 187 от кв. 20 по плана на с. Яворец, 
представляващ масивна сграда /читалище/, състоящ се от едноетажна част, със ЗП 
248,40 кв.м., двуетажна част със ЗП 136,50 кв.м., заедно със сутерен, с АОС № 
1353/20.03.2003 г., за срок от 10 /десет/ години от датата на подписване на договора, 
за изпълнение на дейностите на читалището - за културно-просветна дейност, 
библиотечна дейност, организиране и представяне на обичаи за празници, 
организиране на кръжоци и клубна дейност. 

3. 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: Копие от искане с вх. № ОССД–02-01-371/24.10.2022 г. от Дафинка  
    Йонкова, заедно с изискуемите документи. 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 


