
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 102 
31.05.2018 год. 

 
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ИМКА”, върху имот -  

общинска собственост представляващ Център за младежки дейности 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39, ал. 4 от ЗОС и 
чл. 73, ал. 5 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ИМКА” - Габрово, 

вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Габровски окръжен 
съд Решение № 1704/21.11.1996 г. на ГОС по ф.д.№953/1996 г. и Удостоверение от 
15.05.2018 г. издадено от ГОС, ЕИК 107026358, със седалище и адрес на управление 
гр. Габрово, ул. ”Драва” № 4, представлявано от Изпълнителен директор – Антоанета 
Янкабакова, върху имот, представляващ Център за младежки дейности, състоящ се от 
сгради с идентификатори 14218.505.584.1, с площ 66 кв.м.; 14218.505.584.2, с площ 99 
кв.м.; 14218.505.584.3, с площ 45 кв.м., построени в ПИ 14218.505.584 по 
Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, попадащ в УПИ I – за 
Дом на културата, Младежки център, жилищно строителство и обществено 
обслужване от кв.168 по плана на гр. Габрово – II етап, III част, със срок 10 /десет/ 
години от датата на сключване на договора, за нуждите и целите на Сдружението по 
предоставяне на социални услуги за деца в риск и техните семейства под формата на 
Център за Обществена подкрепа, проекти в рамките на Националната програма за 
младежта за предоставяне на младежки услуги, в рамките на МИКЦ, програма за 
популяризиране и развитие на доброволчеството и доброволческите практики в 
Габрово и областта, ежегодни програми за свободно време за деца и младежи под 
формата на „Детски лагери” и творчески работилници.  

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-02-01-80/16.05.2018 г. от Антоанета 

  Янкабакова – Изпълнителен директор на Сдружение „ИМКА” –  
  Габрово, заедно с приложените към него документи 

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


