
 
РЕШЕНИЕ № 116 

30.06.2022 год. 
 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НЕВЕНА 
КОКАНОВА – 2011“ с. Иглика, община Габрово, върху имот - частна общинска 

собственост – ПИ с идентификатор 32233.516.101, заедно със сграда с идентификатор 
32233.516.101.1 по КККР на с. Иглика 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 73 ал. 5 и 6 

от НРПУРОИ, 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 2 „Учредяване на 
безвъзмездно право на ползване на Народно читалище „Невена Коканова - 2011” с. 
Иглика, върху имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с 
идентификатор 32233.516.101, с площ 393 кв.м., заедно с построената в него 
едноетажна сграда с идентификатор 32233.516.101.1 по КККР на с. Иглика, със ЗП 
102,00 кв. м., частично със сутерен, със ЗП 20,00 кв. м., с предназначение – сграда за 
култура и изкуство“.  

2. Учредява безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанска 
цел, НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Невена Коканова – 2011“ с. Иглика, с ЕИК176278380, 
с адрес с. Иглика 5343, представлявано от Веселина Димова и Тотка Гечева – заедно и 
поотделно, вписано по фирмено дело 11/2012 г. от ГОС, Удостоверение с регистр. № 
3706/09.02.2021 г. от Регистъра на народните читалища, върху имот - частна 
общинска собственост, с АОС № 2640/02.06.2022 г., представляващ ПИ с 
идентификатор 32233.516.101, с площ 393 кв.м., заедно с построената в него 
едноетажна сграда с идентификатор 32233.516.101.1 по КККР на с. Иглика, със ЗП 
102,00 кв. м., частично със сутерен, със ЗП 20,00 кв. м., с предназначение – сграда за 
култура и изкуство, при граници на имота: 32233.516.96; 32233.516.18, за срок от 10 
/десет/ години от датата на подписване на договора за нуждите и дейността на 
читалището. 

3. 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: Копие от искане с вх. № ОССД-02-08-2/21.06.2021 г. от Веселина  
   Димова - Председател, заедно с приложените към него изискуеми  документи. 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 


