
РЕШЕНИЕ № 181 
28.09.2017 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Районна колегия на Български 

зъболекарски съюз - Габрово, върху част от имот - частна общинска собственост на 
ул. Райчо Каролев № 2, ет. 3, 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 Районна колегия на Български 

зъболекарски съюз - Габрово, Регистрирана във връзка с чл. 18, ал. 1 от Закона за 
съсловните организации на лекарите и лекарите по дентална медицина, вписана в 
регистър булстат от 20.06.2005 г., с ЕИК 107056166, със седалище и адрес на 
управление гр. Габрово, ул. Райчо Каролев № 2, ет. 3, представлявано от д-р Никола 
Петров Стефанов –Председател на УС на РК на БЗС - Габрово, върху реална част от 
самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.692.4.3 по КККР на гр. Габрово, 
представляваща офис № 25, с площ 11,90 кв.м. и офис № 26 с полезна площ 21,00 
кв.м., съставляващи 16,5 % от самостоятелния обект, с обща площ 199,78 кв.м., при 
съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия етаж – няма, под 
обекта – 14218.505.692.4.2, над обекта – 14218.505.692.4.4, находящ се в дясно от 
стълбищната клетка, пети и шести по ред от ляво на дясно, на третия етаж в сградата 
на ул. Р. Каролев № 2, с идентификатор 14218.505.692.4 по КККР на гр. Габрово, с 
АОС № 1865/24.07.2014 г., със срок 10 /десет/ години от датата на сключване на 
договора, за нуждите и целите на Регионалната колегия, за защита на правата на 
лекарите по дентална медицина и пациентите, организиране на следдипломни 
квалификации, семинари, провеждане на заседания на Управителния съвет, 
Контролната комисия и Комисията по професионална етика на Районната колегия, 
както и за съхраняване на архива на Колегията. 

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-02-01-197/07.09.2017 г. от д-р Никола  
    Петров Тотев – Председател на УС на РК на БЗС - Габрово, заедно с  
    приложените към него документи 

 
 
 
 
 

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


