
РЕШЕНИЕ № 175 
29.09.2022 год. 

 
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на  

Народно читалище „Ново начало - 2020“ с. Златевци,  
върху част от недвижим имот – частна общинска собственост,  

представляващ масивна едноетажна сграда, находяща се в ПИ Х, кв. 12  
по действащия план на с. Златевци 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 

73, ал. 5 от НРПУРОИ на Общински съвет – Габрово, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ:  

 
1. Допълва Програмата за придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост през 2022 г., приета в т. 2 от Решение № 48/05.04.2022 г. на Общински 
съвет - Габрово, като в Раздел IІI, към точка 3.1 - Обекти за безвъзмездно управление 
или за учредено безвъзмездно право на ползване, включва позиция 3 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Ново начало - 2020” с. 
Златевци, върху имот – частна общинска собственост, представляващ част от 
едноетажна сграда в ПИ Х, кв. 12 по действащия план на с. Златевци, с полезна площ 
от 25 кв.м.“.  

2. Учредява безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Ново 
начало - 2020” с. Златевци, ЕИК 206319366, с адрес с. Златевци, представлявано от 
Силвия Колева и Ружка Деливлаева – заедно и поотделно, с Удостоверение 
регистрационен № 3702/04.01.2021 г. от Регистъра на народните читалища, върху част 
от имот – частна общинска собственост с АОС № 237/14.01.1997 г., представляващ 
част от масивна едноетажна сграда, находяща се в ПИ Х от кв. 12 по действащия план 
на с. Златевци, одобрен със Заповед № 7179/16.12.1954 г., с полезна площ 25 кв.м., с 
предназначение за читалищна дейност, за срок от 1 (една) година от датата на 
подписване на договора, за нуждите и дейността на читалището – за репетиции на 
фолклорна група „Златни гласове“; съхраняване на библиотечния фонд, събирания на 
клуб „Горски дух – опознай природата“, кулинарен клуб „Бабините гозби“, клуб по 
ръкоделие, клуб „Сръчни ръчички“, за традиционни ежеседмични срещи на членовете 
на читалището и честване на празници.   

3. Възлага на Кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от вземане на 
решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 
изпълнение. 
 
Приложение: 1. Копие от искане с вх. № ОССД-02-01-228/16.06.2022 г. от Силвия  
        Колева - Председател, заедно с приложените към него изискуеми  
        документи. 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


