
РЕШЕНИЕ № 180 
28.09.2017 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Регионално сдружение на общини 

„Централна Стара планина“ Габрово, върху част от имот - частна общинска 
собственост на ул. Опълченска № 9, ет. 2, гр. Габрово 

 
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 Регионално сдружение на 

общини „Централна Стара планина“ Габрово, вписано в регистъра на юридическите 
лица с нестопанска цел при Габровски окръжен съд с Решение № 1551/11.11.1997 г., 
том 2, стр. 120, партида 32, по фирмено дело № 1144/1997 г. по описа на същия съд, 
ЕИК 107034084, със седалище и адрес на управление гр. Габрово, ул. Опълченска № 
9, ет. 2, представлявано от Мариела Петрова Кънчева – Изпълнителен директор на 
РСО „Централна Стара планина“ Габрово, върху част от самостоятелен обект с 
идентификатор 14218.510.411.1.1, при съседни самостоятелни обекти в сградата, 
както следва: на същия етаж – няма; под обекта 14218.510.411.1.2; над обекта - няма, 
представляващ два броя офиси и зала, с площ 61,60 кв.м., съставляващи 30% от 
самостоятелния обект, с право на ползване на общи части /коридор, склад, санитарен 
възел и бокс/, находящи се на втория етаж от сградата на ул. Опълченска № 9, с 
идентификатор 14218.510.411, с АОС № 1205/19.11.2008 г., за срок 10 /десет/ години 
от датата на подписване на договора, за нуждите и целите на сдружението за 
създаване на условия за утвърждаване на гражданското общество, чрез изграждане и 
подкрепа на силно насочено към гражданите местно самоуправление и защита на 
човешките права; разработване на стратегии и програми за устойчиво местно 
развитие, екологично развитие, здравеопазване, образование, култура, технологии, 
обществено-частно партньорство и опазване и развитие на територията. 

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-02-01-186/30.08.2017 г. от Мариела  
    Петрова Кънчева – Изпълнителен директор на РСО „Централна Стара 

  планина“ Габрово, заедно с приложените към него документи 
 

 
 
 
 

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


