
РЕШЕНИЕ № 108 
30.04.2020 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Национална асоциация 
на сляпо-глухите в България “, Териториална организация гр. Габрово, върху част от 
имот - частна общинска собственост, находящ се на ул. „Юрий Венелин “ № 16, гр. 

Габрово 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, във връзка с чл. 39, ал. 4 
от ЗОС, чл. 2а, ал. 2, т. 2 и чл. 73, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ: 
 

1. Изменя Програма за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост за 2020 г., като променя списък на имоти - частна общинска 
собственост, определени за продажба по реда на чл. 35 и учредяване право на строеж 
по чл. 37 от ЗОС за 2020 год., с отпадане на т. 1.8. Самостоятелен обект с 
идентификатор 14218.505.4.18 по КК на гр. Габрово в партерния етаж на ж. б. на ул. 
Юрий Венелин № 16, ЗП 75 кв. м. 

2. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Национална 
асоциация на сляпо-глухите в България“, Териториална организация гр. Габрово, ЕИК 
115173977, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул. „Ален мак“ № 4, 
представлявано от Величка Великова – Председател на УС на Сдружението, с 
упълномощен представител Маринка Илиева – Председател на Териториална 
организация на НАСГБ - Габрово, пълномощно от 28.11.2018 г. за върху част от имот 
- частна общинска собственост, с идентификатор 14218.505.680.4.18 по КККР на гр. 
Габрово от сграда с идентификатор 14218.505.680, находящ се на етаж 0, ул. Юрий 
Венелин № 16, с АОС № 1657/11.12.2012 г., с площ 75,00 кв. м, за срок 3 /три/ години 
от датата на сключване на договора, за нуждите и целите на сдружението, за 
осъществяване на социални и културни дейности, обучения по компютърна и 
Брайлова грамотност, мобилност, ориентиране, полезни умения по предварителна 
експертна оценка на потребностите на сляпо-глухите хора в различна възраст и 
степен на увреждане. 

3. Задължава Кмета 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-02-10-41/01.10.2019 г. от Величка  
    Великова – Председател на УС на Сдружение „Национална  
    асоциация на сляпо-глухите в България “, заедно с приложените към  
    него документи 
             
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


