
РЕШЕНИЕ № 227 
30.09.2021 год. 

 
Учредяване на безвъзмездно право на ползване на ПИ с идентификатор 14218.313.246 
по КККР на гр. Габрово, заедно с изграден в него бетонов канал с дължина 151 м. на 

Сдружение Ловно-рибарско дружество „Чардафон“ Габрово 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 39, ал.4 от Закона за 
общинската собственост, чл. 73, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ: 
 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение Ловно-рибарско 
дружество „Чардафон“ Габрово, ЕИК 107055776, с адрес на управление Габрово, ул. 
Ем. Манолов № 17, регистрирано с Решение 295/02.03.1999 г. на ГОС и вписано в 
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел под № 31, том 3, стр. 61, по ф.д. 
№ 162/1999 г., осъществяващо дейността си в обществена полза, представлявано от 
Тодор Дянков – Председател на УС, върху поземлен имот с идентификатор 
14218.313.246 по КККР на гр. Габрово – общинска собственост, с АОС 
№2593/29.06.2021 г. заедно с изграден в него бетонов канал с дължина 151 м., ширина 
0,40 м. и дълбочина 0,30 м., отвеждащ вода от река „Козята река“ към рибарници 
собственост на сдружението, находящи се в ПИ с идентификатор 14218.529.56 по 
КККР на гр. Габрово, за срок от 10 /десет/ години, считано от датата на подписване на 
договора, за осъществяване дейността на сдружението - за обезпечаване 
функционирането на рибовъдния обект и осъществяване на дейността на сдружението 
по риборазвъждане. 

2. Задължава Кмета на Община Габрово да издаде заповед и сключи договор за 
безвъзмездно право на ползване със Сдружение Ловно-рибарско дружество 
„Чардафон“ Габрово, с представител Тодор Дянков, в едномесечен срок от влизане в 
сила на настоящото решение. 
 
Приложение: 1. Копие от искане с вх. № ОССД-02-01-283/16.09.2021 г. от Тодор 
        Дянков – представляващ СЛРД „Чардафон“ Габрово, заедно с  
        изискуемите документи.  

   2. Копие от Заявление с вх. № ИЕ-01-01-755/23.10.2020 г.  
       от В. Маринов, заедно с приложените документи. 
 

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


