РЕШЕНИЕ № 86
29.04.2021 год.
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение
„Социален диалог – 2001” Габрово, върху част от имот - частна общинска
собственост на ул. Радецка № 18, ет. 3
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 „Социален диалог –
2001” Габрово, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при
Габровски окръжен съд с Решение № 122/ 29.12.2009 г., том 9, стр. 168, партида 54, по
фирмено дело № 51/2009 г. по описа на същия съд, ЕИК 175830712, със седалище и
адрес на управление гр. Габрово, ул. Свищовска № 67, вх. Б, ет. 3, ап. 5,
представлявано от Председателя на УС – Светла Пенева, върху част от самостоятелен
обект с идентификатор 14218.510.243.1.5, при съседни самостоятелни обекти в
сградата, както следва: на същия етаж – няма; под обекта 14218.510.243.1.4; над
обекта 14218.510.243.1.6, представляващ две самостоятелни помещения свързани с
фоайе, с площ 47,80 кв. м., съставляващи 38% от самостоятелния обект, находящи се
на третия етаж от сградата на ул. Радецка № 18 с идентификатор 14218.510.243.1, с
АОС № 1611/13.06.2012 г., за срок 1 /една/ година от датата на подписване на
договора, за нуждите и целите на сдружението по Програма „Подобряване на
устойчивостта на националната програма по туберкулоза в България“ – Ромска
общност, финансирана от Глобален фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария.
Планираните дейности през 2020 година от сдружение „Социален диалог 2001“ са
насочени към превенция и скрининг на разпространението на туберкулоза на
територията на Община Габрово и ще се реализират от екип от специалисти.
Сдружението планира разработване на два големи застъпнически проекта по проект
„С грижа от 0 до 3“ с финансовата подкрепа на „Тръст за социална алтернатива“.
Продължава работата по проект „Заедно в пъстър свят“, свързани с развитие на
познания и повишаване на квалификацията на педагогическия и непедагогически
персонал в детски градини, относно работата с деца с различия. Организацията
работи в сътрудничество с Технически Университет - Габрово за провеждането на
студентски практики.
2. Задължава кмета 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-02-10-5/08.03.2021 г. от Светла
Пенева – председател на УС на Сдружение „Социален диалог – 2001“
Габрово, заедно с приложените към него документи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:

ПРОТОКОЛИСТ:

/п/
/инж. К. Кунев/

/п/
/Р. Русева/
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