
РЕШЕНИЕ № 87 
29.04.2021 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване Сдружение „Съюз на офицерите и 

сержантите от запаса и резерва“, върху част от имот - частна общинска собственост, 
находящ се на ул. Райчо Каролев № 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 Сдружение „Съюз на 
офицерите и сержантите от запаса и резерва“, регистрирано по фирмено дело № 
1878/1990 г. на СГС, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с 
Удостоверение № 002/11.10.2001 г. издадено от Министерство на правосъдието, с 
ЕИК 121071877, със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, 
бул. Христо Ботев № 48, представлявано от Златан Стойков - Председател на УС на 
сдружението, чрез Председателя на Областен съвет - Габрово – кап.о.з. Христо 
Мянков, с адрес гр. Габрово, ул. Тотю Иванов № 41, чрез пълномощно с рег. № 
17799/15.12.2017 г., изготвено от пом. нотариус Тихомир Генчев с район на РС 
София, върху реална част от самостоятелен обект с идентификатор 14218.505.692.4.4 
по КККР на гр. Габрово, представляваща офис № 36, с площ 11,90 кв.м., съставляващ 
5,96 % от самостоятелния обект с обща площ 199,78 кв.м., при съседни самостоятелни 
обекти в сградата, както следва: на същия етаж – няма, под обекта – 
14218.505.692.4.3, над обекта – няма, находящ се в дясно от стълбищната клетка, 
шести по ред от ляво на дясно, на четвъртия 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., 
за срок 5 /пет/ години от датата на сключване на договора, за нуждите и целите на 
сдружението, за провеждане на ежеседмични сбирки, поддържане на документация и 
архив на областната структура. 

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-02-10-6/16.03.2021 г. от кап.о.з. Христо  
    Мянков, представител на Сдружение „Съюз на офицерите и 
    сержантите от запаса и резерва“, заедно с приложените към него  
    документи. 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


