
РЕШЕНИЕ № 114 
28.05.2020 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ 

„ПРОСВЕТА – 1951“ кв. Златари, гр. Габрово, върху имот - частна общинска 
собственост – сграда в кв. Златари, гр. Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 39, ал. 4 от 

ЗОС, чл. 73, ал. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

 1. Допълва Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост през 2020 г. приета с т. 2 от Решение № 2/30.01.2020 г. на Общински 
съвет Габрово, като в Раздел II, т. 2.1 - Обекти за безвъзмездно управление или за 
учредено право на ползване, включва т. 2.1.2 „Учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на НЧ „Просвета – 1951“ кв. Златари, върху имот - частна общинска 
собственост, с АОС № 819/12.03.2001 г., масивна сграда, находяща се в парцел ІІІ,   
кв. 7 по плана на гр. Габрово – 10 част, с идентификатор 14218.503.108.1 и 
14218.503.108.2 по КККР на гр. Габрово, представляващи обществена сграда за 
Читалище, със ЗП 158,90 кв.м. на едноетажната част и ЗП 91,20 кв.м. на двуетажната 
част“. 

2. Учредява безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанка 
цел, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТА – 1951“ кв. Златари, ЕИК 205789053, с 
адрес Габрово, ул. Златарска №39, представлявано от Иван Дженев и Йоана Пенчева – 
заедно и поотделно, вписано със Заявление от 16.08.2019 г. в АВ Габрово, с 
регистрационен № 3685/18.10.2019 г. от Регистъра на народните читалища, върху 
имот - частна общинска собственост, с АОС № 819/12.03.2001 г., масивна сграда, 
находяща се в парцел ІІІ, кв. 7 по плана на гр. Габрово – 10 част, с идентификатор 
14218.503.108.1 и 14218.503.108.2 по КККР на гр. Габрово, представляващи 
обществена сграда за Читалище, със ЗП 158,90 кв.м. на едноетажната част и ЗП 91,20 
кв.м. на двуетажната част, за срок от 10 /десет/ години от датата на подписване на 
договора за нуждите и дейността на читалището – за организиране на годишни 
събрания, срещи, подреждане и поддържане на библиотечен фонд, провеждане на 
мероприятия на читалището и празнуване на празници. 

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-02-10-47/04.11.2019 г. 
    от Иван Дженев, заедно с приложените  
    към него изискуеми документи.   
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


