
РЕШЕНИЕ № 98 
28.04.2016 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на СДРУЖЕНИЕ „ПАЦИЕНТИ С 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И ПРИЯТЕЛИ“, върху обособена част от имот - 
частна общинска собственост, находящ се на ул. Македония № 1 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 

73, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Пациенти с 

онкологични заболявания и приятели“, регистрирано с Решение № 214/14.02.2006 г. 
по ф.д. № 70/2006 г. по описа на ГОС, ЕИК 107580916, със седалище и адрес на 
управление Габрово, ул. Славянска № 8, представлявано от Минка Андреева Дучева – 
Председател на УС на Сдружението, ЕГН …….…, вписано в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност през 2013 г. – 2-
ра част, върху обособен обект с идентификатор 14218.515.145.8.29 по КККР на гр. 
Габрово, с площ 72,00 кв.м., находящ се в сграда № 8 на ул. Македония № 1, с 
предназначение  - за офис, представляващ коридор, два броя офиси, санитарен възел и 
склад, със съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: 14218.515.145.8.30; под 
обекта: няма; над обекта: 14218.515.145.8.2 и 14218.515.145.8.1, със срок 10 /десет/ 
години, считано от датата на подписване на договора, за нуждите и целите на 
сдружението, за съдействие на хора с онкологични заболявания при лечението им и 
снабдяването им с лекарства и др., както и съдействие за социалната им интеграция и 
личностна реализация, организиране на екскурзии, излети, изнасяне на здравни 
беседи, психотерапевтична подкрепа и др. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в 
сила на настоящото Решение да предприеме действие по издаване на заповед и 
сключване на договор. 
 
Приложение: Копие от искане с вх. № ОССД-02-10-20/23.03.2016 г. от Минка  
    Андреева Дучева – Председател на УС на Сдружение „Пациенти с  
    онкологични заболявания и приятели“, заедно с приложените към  
    същото документи 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


