РЕШЕНИЕ № 193
30.07.2015 год.
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „НАЦИОНАЛНО
ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ“, върху част от имот - частна общинска собственост
/ул. Райчо Каролев №2/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл.
73, ал. 5 и 6 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на сдружение „Национално
движение Русофили“, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
при СГС с партиден № 10174 , регистър 5, том 185, стр.180, по ф.д. № 1695/2003 г. по
описа на същия съд, ЕИК 131049199, с председател – Николай Симеонов Малинов и
представител за гр. Габрово, Стефан Христов Кънев – областен координатор, с ЕГН
4807022224, с адрес гр. Габрово, ул. Тота Венкова № 28, ап. 11, върху част от
самостоятелен обект, представляващ офис № 37, с площ 20,90 кв.м. представляващ
9,56% от самостоятелния обект с идентификатор 14218.505.692.4.4 по КККР на гр.
Габрово, находящ се на четвъртия етаж в дясно от стълбищната клетка, седми по ред
от ляво на дясно по коридора, в сградата на ул. Р. Каролев № 2, с АОС №
1864/24.07.2014 г., с идентификатор 14218.505.692.4 по КККР на гр. Габрово, със
срок 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора, за нуждите и
целите на сдружението - за изграждане на Кабинет „Руский мир“ по програма
насочена към създаване на благоприятни условия за индивидуално и колективно
насърчаване, изучаването на руски език и запознаване с руската култура и изкуство.
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-02-01-71#2/23.06.2015 г. от Стефан
Христов Кънев – Областен координатор за област Габрово на
Сдружение „Национално движение Русофили“, заедно с приложените
към същото документи
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