
РЕШЕНИЕ № 207 
29.11.2018 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на ветераните от 

войните” Областен съвет – Габрово и Сдружение „Съюз на военноинвалидите  и 
военнопострадалите”, върху част от имот - частна общинска собственост /  

гр. Габрово, ул. Юрий Венелин № 8-10/ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5 и 6 от 
НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на 

ветераните от войните в България“, с адрес гр. София, бул. Цар Освободител № 9, 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с Удостоверение № 
005/09.10.2001 г., фирмено дело № 1609/1990 г. на СГС, ЕИК 130581256, с 
председател Иван Танев Сечанов, чрез председателя на Областния съвет гр. Габрово 
г-н Андрей Цветков Пенчев с пълномощно рег. № 16006 от 12.09.2017 г. от пом. 
Нотариус Милена Благоева, с район на действие РС София и на Сдружение „Съюз на 
военноинвалидите и военнопострадалите”, с адрес гр. София 1000, Район Средец, ул. 
Христо Белчев № 21, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с 
Удостоверение № 002/18.07.2002 г., фирмено дело № 6295/1990 г. на СГС, ЕИК 
121485764, с Председател Петър Траянов Велчев, върху част от самостоятелен обект с 
идентификатор 14218.505.672.9.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на гр. Габрово, находящ се на етаж 0, сграда 9, в поземлен имот 14218.505.672, 
находящ се на ул. Юрий Венелин № 8-10, с площ 19,00 кв.м., разположен в дясно от 
входа /представляваща 7,5% от цялата площ на обекта/, за срок от 5 /пет/ години, 
считано от датата на подписване на договора, за нуждите и целите на сдруженията, 
като същите ще ползват заедно помещенията и ще заплащат солидарно 
консумативите разходвани при осъществяване на дейността им. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в двумесечен 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-02-08-4/12.11.2018  г. от Сдружение  
    „Съюз на ветераните от войните в България”  - Областен съвет Габрово  
    и искане с вх. № ОССД-02-10-37/05.11.2018 г. от Сдружение „Съюз на  
    военноинвалидите и военнопострадалите”, заедно с приложените към  
    същите документи 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                   /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


