
РЕШЕНИЕ № 123 
29.06.2017 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Св. Св. Кирил и 
Методий – 1928” град Габрово, върху обособен обект - частна общинска собственост 

в сграда на бул. „Столетов” № 28, ет. 0, кв. Бичкиня, гр. Габрово 
 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 73 ал. 5 от 

НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска 

цел, осъществяващо дейност в обществена полза - Народно читалище „Св.Св. Кирил 
и Методий – 1928”, гр. Габрово, вписано по ф.д. 1072/1998 г., на ГОС, том 3, стр. 47, 
партида 24 по описа на ГОС, регистрационен № 2976/28.10.2016 г. от Регистъра на 
народните читалища, ЕИК 107061494, с представител Диляна Стефанова Стефанова – 
Секретар на читалищното настоятелство, върху имот - частна общинска собственост, 
с АОС №2376/17.05.2017 г., представляващ самостоятелен обект с идентификатор 
14218.533.4.11.13 по КККР на гр. Габрово, разположен на ет. 0, в сграда 11, в ПИ с 
идентификатор 14218.533.4 по КККР на гр. Габрово, кв. Бичкиня, бул. „Столетов” № 
28, със ЗП 415,30 кв.м. и съседни самостоятелни обекти, както следва: на същия етаж 
– няма; под обекта - няма; над обекта: 14218.533.4.11.2, 14218.533.4.11.1, с 
предназначение за културна и обществена дейност, за срок от 10 год. от датата на 
подписване на договора,  за нуждите и дейността на читалището – за организиране на 
културно - просветни прояви, развитие на библиотечната дейност и поддръжка на 
общодостъпна библиотека с читалня, както и на електронно – информационни 
системи, развитие и подпомагане на любителското художествено творчество, 
събиране и разпространяване на знания за родния край, организиране на школи, 
курсове, концерти, празненства и чествания, предоставяне на компютърни и интернет 
услуги. 

2. Задължава Кмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в сила 
на настоящото решение, да предприеме действие по издаване на заповед за 
учредяване безвъзмездно право на ползване и сключване на договор по смисъла на чл. 
73, ал. 6 от НРПУРОИ. 
 
Приложение: 1. Копие от искане с вх. № ОССД-02-10-28/05.06.2017 г. от Диляна  
        Стефанова Стефанова, заедно с приложените към него изискуеми  
        документи   
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


