
 
РЕШЕНИЕ № 259 

28.10.2021 год. 
 

Включване на 2 бр. помещения от Дечкова къща за отдаване под наем посредством 
отворена покана за участие в публично-частно партньорство за устойчиво ползване за 

търговия на дребно, малък бизнес и творчески цели на обекти в квартал „Шести 
участък“, Габрово, по проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в 

Дунавския регион“ с акроним CINEMA („Creative industries for new urban economies in 
the Danube region”), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество 

„Дунав 2014-2020“ 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинския съвет – Габрово 

РЕШИ: 
 

 1. Допълва Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 
собственост за 2021 г., приета с т. 2 от Решение № 19/18.02.2021 г. на Общински 
съвет - Габрово, като добавя нова т. 5 „Имоти за отдаване под наем за устойчиво 
полазване за търговия на дребно, малък бизнес и творчески цели“ в Раздел II – 
„Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне 
под наем, за продажба, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне 
на концесия и прекратяване на съсобственост с физически и юридически лица“, в 
която включва: 
 1.1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.510.294.1.2 по КК и 
КР на гр. Габрово със застроена площ 35 кв.м. 
 1.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 14218.510.294.1.3 по КК и 
КР на гр. Габрово със застроена площ 63 кв.м. 
 2. Дава съгласие Община Габрово да включи обектите по т. 1 за отдаване под 
наем посредством отворена покана за участие в публично-частно партньорство за 
устойчиво ползване за търговия на дребно, малък бизнес и творчески цели на обекти в 
квартал „Шести участък“, Габрово, по проект „Креативни индустрии за нови градски 
икономики в Дунавския регион“ с акроним CINEMA („Creative industries for new 
urban economies in the Danube region”), финансиран по Програма за транснационално 
сътрудничество „Дунав 2014-2020“. 
 3. Дава съгласие размерът на наемa на помещенията по т. 1 да бъде определен 
съгласно Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, приета с Решение на Общински съвет – Габрово.   
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


