
РЕШЕНИЕ № 239 
22.12.2016 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение SOS „Детски селища 
България” за Център за обществена подкрепа на територията на община Габрово, 

върху реална част от самостоятелен обект - частна общинска собственост  
/ул. Райчо Каролев № 2, ет. 4, офис № 31/ 

 
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 SOS „Детски 
селища България”, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при 
СГС под № 431, том VІІІ, стр. 195, по ф.д. № 8027/1990 г. по описа на същия съд, 
ЕИК 000647906, със седалище и адрес на управление гр. София, район Овча купел, 
ул. Паскал Тодоров № 8а, представлявано от Иван Христофоров Иванов – Директор 
Програма Детско селище Габрово - В.Търново - Трявна при SOS „Детски селища 
България”, на основание Пълномощно с рег. № 825/25.02.2011 г. от Нотариус Дарин 
Трифонов, с район на действие РС София, върху реална част от самостоятелен обект с 
идентификатор 14218.505.692.4.4 по КККР на гр. Габрово, представляваща офис № 
31, с площ 11.55 кв.м., съставляващ 5,78 % от самостоятелния обект с обща площ 
199,78 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата, както следва: на същия 
етаж – няма, под обекта – 14218.505.692.4.3, над обекта – няма, находящ се в дясно от 
стълбищната клетка, първи по ред от ляво на дясно, на четвъртия етаж в сградата на 
ул. Р. Каролев № 2, с идентификатор 14218.505.692.4 по КККР на гр. Габрово, с АОС 
№ 1865/24.07.2014 г., със срок 5 /пет/ години считано от датата на подписване на 
договора, за нуждите и целите на сдружението, като доставчик на социална услуга в 
общността „Център за обществена подкрепа“ на територията на община Габрово, във 
връзка с разширяване на дейността на Центъра за обществена подкрепа при 
Сдружение SOS „Детски селища България”, като кабинет „Групова работа“ по 
Програма за повишаване на родителския капацитет „Отговорно родителство“ и 
Програма „Аз знам, аз мога“, за групови тренинги за родители за получаване на 
знания и умения в грижите за детето, формиране на групи за взаимопомощ, групови 
тренинги за деца с цел предпазване от насилие, запознаване с техните права и 
развитие на комуникативни и социални умения за справяне с конфликтни ситуации. 

 
2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен 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-02-01-227/04.11.2016 г. от Иван  
    Христофоров Иванов– Директор Програма Детско селище  

  Габрово – В. Търново – Трявна при Сдружение SOS „Детски селища  
  България”, заедно с приложените към същото документи 

 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 


