
 
РЕШЕНИЕ № 117 

30.06.2022 год. 
 

Oтдаване под наем на нежилищен имот – частна общинска собственост, 
представляващ две масивни сгради с идентификатор 14218.501.342.1 и с 

идентификатор 14218.501.342.2 по КККР на гр. Габрово, находящи се на ул. 
Селимица, гр. Габрово на Сдружение „Габровски автомобилен клуб – Ретро“ 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 6 от Закона за 

общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ: 

 
1. Да се отдаде под наем на Сдружение „Габровски автомобилен клуб – Ретро“, 

ЕИК 206927315, с адрес на управление Габрово, ул. Селимица № 4, регистрирано и 
вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, осъществяващо 
дейност в обществена полза, представлявано от Ангел Колчевски – Председател на 
УС, нежилищен имот - частна общинска собственост, с АОС № 1496/14.01.2004 г., 
представляващ двуетажна масивна сграда с идентификатор 14218.501.342.1, с полезна 
площ от 52,50 кв.м. и едноетажна масивна сграда с идентификатор 14218.501.342.2 по 
КККР на гр. Габрово, с полезна площ от 69,50 кв.м., с обща полезна площ 122,00 
кв.м., при граници: имот 14218.501.341; сграда 14218.501.342.3; имот 14218.501.37; 
имот 14218.501.38 по КККР на гр. Габрово, при заплащане на месечен наем в размер 
на 63,44 лв. /шестдесет и три лева и 44 стотинки/, без ДДС, по Тарифа Приложение 1 
към НРПУРОИ, т. 4, за ІІІ зона – 0,52 лв. за кв.м., за срок от 4 /четири/ години, 
считано от датата на подписване на договора, за дейността на сдружението - 
реставрация, съхранение и консервация на ретро превозни средства, ретро вещи и 
части за тях. 

2. Задължава Кмета на Община Габрово да сключи договор за наем със 
Сдружение „Габровски автомобилен клуб – Ретро“, с представител Ангел Колчевски, 
в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото решение. 

 
Приложение: Копие на документите изискуеми по чл. 17, ал. 2 от НРПУРОИ.  
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                 /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


