
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 109 
26.05.2016 год. 

 
Промяна в поименния състав на постоянни комисии на Общински съвет - Габрово 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, 
ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет -
Габрово РЕШИ: 

 
1. Изменя Решение № 5/19.11.2015 г. на Общински съвет - Габрово, в частта на 

т. 2.4. и т. 2.8., по отношение поименния състав на ПК “Административно 
обслужване, обществен ред, сигурност и международно сътрудничество“ и ПК 
“Екология, селско, горско и ловно стопанство“, като същите стават, както следва: 
 

1.1. Била: т. 2.4. Комисия по административно обслужване, обществен ред, 
сигурност и международно сътрудничество: 
Председател: Митко Димитров 
Зам.председател: Грета Господинова-Станева 
Членове: 1. Бянка Рачева 

2. Мариана Кръстева 
3. Лена Енева 
4. Ивелин Стоянов 
5. Любомир Линков 
 

Става: т. 2.4. Комисия пo административно обслужване, обществен ред, 
сигурност и международно сътрудничество: 
Председател: Митко Димитров 
Зам.председател: Грета Господинова-Станева 
Членове: 1. Бянка Рачева 

2. Мариана Кръстева 
3. Лена Енева 
4. Ивелин Стоянов 
5. Николай Лазаров 

 
1.2. Била: т. 2.8. Комисия по екология, селско, горско и ловно стопанство: 

Председател: Стефан Трифонов 
Зам.Председател: Веселин Данчев 
Членове: 1. Диана Гатева 

2. Кирил Динков 
3. Анчо Анчев 
4. Любомир Линков 
5. Пепа Сомлева 

 



Става: т. 2.8. Комисия по екология, селско, горско и ловно стопанство: 
Председател: Стефан Трифонов 
Зам.Председател: Веселин Данчев 
Членове: 1. Диана Гатева 

2. Кирил Динков 
3. Анчо Анчев 
4. Николай Лазаров 
5. Пепа Сомлева 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕШЕНИЕ № 110 
26.05.2016 год. 

 
Промяна в поименния състав на постоянната комисия за извършване на проверка за 

установяване на конфликт на интереси 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 2, т. 3 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, чл. 5, ал. 1, т. 1, 
във връзка с чл. 20, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
Изменя Решение № 7/19.11.2015 г. на Общински съвет - Габрово, в частта на т. 

2, като поименния състав на комисията за извършване на проверка за установяване 
на конфликт на интереси съгласно чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси става, както следва: 
Била:  
Председател:  Митко Димитров- общински съветник 
Членове:     1. Бянка Рачева - общински съветник 
                         2. Николай Григоров - общински съветник 

 3. Веселин Данчев - общински съветник 
 4. Любомир Линков - общински съветник 
 5. Пепа Сомлева - общински съветник 
 6. Рачо Шейтанов - общински съветник 

Става:  
Председател: Митко Димитров- общински съветник 
Членове:     1. Бянка Рачева - общински съветник 
                         2. Николай Григоров - общински съветник 

 3. Веселин Данчев - общински съветник 
 4. Николай Лазаров - общински съветник 
 5. Пепа Сомлева - общински съветник 
 6. Рачо Шейтанов - общински съветник 

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

 
 
 



 
 

РЕШЕНИЕ № 111 
26.05.2016 год. 

 
Кандидатстване на Община Габрово по Инвестиционна програма за климата към 

Национален Доверителен Екофонд 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

 1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение по 
Инвестиционна програма за климата към Национален Доверителен Екофонд за 
закупуване на 1 електромобил - категория M1. 
 2. Дава съгласие Община Габрово да осигури необходимия собствен финансов 
ресурс в размер на 50 000 лв. от фонд „Резервен“ на бюджета на Община Габрово за 
2016 г. 
 3. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 
действия при кандидатстването и реализирането на проекта.  
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ № 112 
26.05.2016 год. 

 
Определяне на максималния брой на таксиметровите автомобили извършващи 
дейност на територията на община Габрово, утвърждаване на Ред и условия за 

разпределение на общия брой автомобили между превозвачите и определяне на 
минимална и максимална цена за 1 километър пробег 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 1999 г. за таксиметров 
превоз на пътници, чл. 24а, ал. 10 и ал. 11 от Закона за автомобилните превози, 
Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Определя броя таксиметрови автомобили работещи на територията на 
общината - 219 бр. 

 
2. Утвърждава Ред и условия за разпределение на общия брой автомобили 

между превозвачите, както следва:  
 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩИЯ БРОЙ 
ТАКСИМЕТРОВИ АВТОМОБИЛИ МЕЖДУ ПРЕВОЗВАЧИТЕ 

 
2.1. Разрешението за извършване на таксиметров превоз и холограма се издават от 
кмета на общината или упълномощено от него лице за всеки отделен автомобил от 
1999 г. за таксиметров превоз на пътници въз основа на заявление от превозвача, 
придружено с нужните документи по чл. 24, ал. 2 от Наредба № 34. 
 
2.2. Превозвачът кандидатства за получаване на ново разрешение по общият ред не по 
късно от 30 календарни дни преди изтичане на срока на неговата валидност. 
 
2.3. Максималния брой автомобили, за един превозвач не може да превишава 26 
автомобила, което е 12 процента от общия брой автомобили. Издаване на ново 
разрешение за таксиметров превоз се извършва при наличие на незает брой на 
работещите таксиметрови автомобили от установеният в т. 1. След достигане на 
максималния брой автомобили работещи на територията на Община Габрово място се 
освобождава при следните хипотези: 
 
а) кметът на общината отнема разрешението: 
- в случай, че отпаднат основанията за издаването му; 
- когато се установи, че е издадено въз основа на неистински или документ с невярно 
съдържание; 
- при отнемане на лиценз, издаден от министъра на транспорта или при заличаване на 
регистрацията. 
 
б) действието на разрешението се прекратява в деня когато: 
- притежателя му го върне в общината; 
- се прекрати дейността на превозвача; 



- изтече срока за което е издадено. 
 
2.4. Разрешение за освободено място (брой автомобил) се издава на първия превозвач 
подал заявление в Община Габрово по реда на Наредба 34 от 1999 г. за таксиметров 
превоз на пътници.  
 
2.5. При освобождаване на място се уведомява превозвача, подал най-рано своето 
заявление и не получил разрешение за таксиметров превоз, като в случай, че някой от 
документите му са с изтекъл срок на валидност, заявителят ще бъде уведомен за 
необходимостта да представи валидни документи. 
 
2.6. В три дневен срок от получаване на уведомлението по 2.3., превозвачът е длъжен 
да предостави изискуемите документи, които следва да са валидни към датата на 
представянето им. 
 
2.7. При неподаване в Община Габрово в тридневен срок на валидни документи в 
съответствие с т. 2.4. разрешението получава следващия подал в общината изрядни 
документи по Наредба 34 от 1999 г. 
 
2.8. Смяна на автомобил и/или промяна на регистрационен номер при издадено вече 
разрешение е допустимо при подмяна на автомобил поради изтичане на 
удостоверението за техническа изправност, продажба или подмяна на амортизирано 
МПС и замяната му с ново или пререгистрация на превозно средство. Промяната се 
отразява върху издаденото на превозвача Разрешение за извършване на таксиметров 
превоз, като се задрасква регистрационния номер и на негово място се изписва новия 
регистрационен номер. Промяната се нанася от длъжностно лице в Община Габрово, 
което поставя подпис и печат за направените корекции, след представяне на следните 
документи: 
- списък към Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз; 
- заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед 
за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил; 
- копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”; 
- заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”. 
 
2.9.  Когато водач извършва таксиметров превоз от името на регистриран превозвач, 
но за своя сметка, в разрешението задължително се вписват данните на водача. 
 
2.9.1. Промяна на водача, когато той извършва дейността от името на регистриран 
превозвач, но за своя сметка се отразява върху издаденото на превозвача Разрешение 
за извършване на таксиметров превоз, като се задрасква името на водача и на негово 
място се изписват имената на новия водач. Промяната се нанася от длъжностно лице в 
Община Габрово, което поставя подпис и печат за направените корекции, след 
представяне на следните документи: 
- копия от удостоверенията „Водач на лек таксиметров автомобил”; 
- заверено копие от удостоверение за „Психическа годност на водача”. 



- удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и 
осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчния 
процесуален кодекс или са разсрочени по реда на Кодекса за социално осигуряване. 
 
3. Определя минимална и максимална цена за 1 км. пробег, както следва: 
3.1. минимална цена за 1 км. пробег 
- дневна тарифа - 0,50 лв. км/пробег; 
- нощна тарифа - 0,50 лв. км/пробег. 
3.2. максимална цена за 1 км. пробег 
- дневна тарифа - 1,20 лв. км/пробег; 
- нощна тарифа - 1,20 лв. км/пробег. 
 
4. Отменя Решение 59/07.04.2011 г., Решение 170/24.07.2014 г. и Решение 
171/24.07.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РЕШЕНИЕ № 113 
26.05.2016 год. 

 
Даване на съгласие за кандидатстване на Община Габрово пред Фонд „Социална 

закрила“ с проект „Подобряване на материалната база на социалната услуга Домашен 
социален патронаж“, част от „Заведения за социални услуги“, гр. Габрово, 

ул.“Ивайло“ № 13 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от 
ЗМСМА, Общински съвет - Габрово РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Габрово пред Фонд „Социална 

закрила“ с проект за „Подобряване на материалната база на социалната услуга 
Домашен социален патронаж“, част от „Заведения за социални услуги“, гр. Габрово, 
ул.“Ивайло“ № 13 

2. Дава съгласие Община Габрово да осигури собствени финансови средства 
от фонд „Резервен” за 2016 г. в размер на 10% от стойността на проекта. 

3. Декларира, че ще осигури средства за функциониране на социалната услуга 
за период от 3 /три/ години, считано от датата на приключване изпълнението на 
договора. 

4. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 
действия при кандидатстването и реализирането на проекта. 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

РЕШЕНИЕ № 114 
26.05.2016 год. 

 
Отменяне на Решение № 101/23.12.2015 г. на Общински съвет Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Заповед № РД01-500/26.04.2016 г. 

на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 
 

1. Отменя Решение № 101/23.12.2015 г. на Общински съвет Габрово. 
 

Приложение: Заповед № РД01-500/26.04.2016 г. на Изпълнителния директор на  
    Агенция за социално подпомагане 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕШЕНИЕ № 115 
26.05.2016 год. 

 
Еднократно финансово подпомагане на Даниел Копчев за участие на сина му 

Мартин Даниел Копчев, ученик от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, във Финала на 
International Challenge (SIMOC) в Сингапур 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с т. 17.3 от Решение № 

8/28.01.2016 г. на Общински съвет – Габрово, за приемане Бюджета на Община 
Габрово за 2016 година, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Предоставя еднократно финансово подпомагане в размер на 1500 
(хиляда и петстотин) лева на Даниел Копчев за участие на сина му Мартин 
Даниел Копчев, ученик от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, във Финала на 
International Challenge (SIMOC) в Сингапур. 

2. Задължава Кмета на Община Габрово, да предприеме необходимите действия 
за изплащане на финансовото подпомагане на Даниел Копчев в седемдневен срок от 
приемане на Решението. 
 
Приложение: 1. Молба, заведена в електронния регистър на Община Габрово  

      с вх. № ОСД-01-01-269/14.05.2016 г., от Даниел Копчев – родител на  
      Мартин Даниел Копчев. 

    2. Първа страница от Протокол (общо 29 страници) на Официалните  
      резултати от проведената Сингапурскоазиатската училищна   
      олимпиада по математика (SАSMO). 

    3. SASMO 2016 Резултати. 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ № 116 
26.05.2016 год. 

 
Предварително съгласие за учредяване право на прокарване на водопровод, заедно с 

необходимия сервитут на трасето, част от подобект „Източен водопроводен клон от 
ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря –с. Добромирка”, в 

частта му, преминаваща през общински поземлен фонд, извън границите на 
урбанизираната територия на община Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), чл. 
25, ал. 4 и ал. 5, от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 
(ЗСПЗЗ) и чл. 112 от Закона за водите, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Дава предварително съгласие за учредяване право на прокарване на 

водопровод, заедно с необходимия сервитут на трасето, част от подобект „Източен 
водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при с. Буря –
с. Добромирка”, в частта му, преминаваща извън границите на урбанизираната 
територия на община Габрово, през общински поземлен фонд - частна и публична 
общинска собственост, в т.ч.: имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери, 
земеделски земи, пътища и други земеделски имоти, намиращи се по трасето на 
водопровода в землищата на селата Гъбене, Драгановци, Яворец и Здравковец-
собственост на Община Габрово. 
  2. Срокът на предварителното съгласие е 18 месеца от влизане в сила на 
настоящето решение.  

Основни кадастрални данни за засегнатите от трасето и сервитута на проекта 
поземлени имоти, находящи се в земеделски територии на землищата на селата: 
Гъбене, Драгановци, Яворец и Здравковец-собственост на Община Габрово, 
представляват тези по приложенията: 
 
Приложение:  
 

1. CD с архивирани в него чертежи (в PDF-формат), обяснителни записки и 
регистри на ПУП-ПП за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод до ПСПВ 
„Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода” – 1 (един) диск 

2. Удостоверения за търпимост (§ 16, ал. 1 от ПР на ЗУТ, § 127, ал. 1 от ПЗР на 
ЗИД на ЗУТ) – 4 (четири) броя копия; 

3. Удостоверения по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР – 3 (три) броя копия; 
4. Регистър на засегнатите земеделски земи от изменението на вече 

утвърденото (с Решение № КЗЗ – 13 от 14.08.2013 г. на КЗЗ при МЗХ) проектно трасе 
на водопровода – 1 (един) брой копие; 
 5. Решение № КЗЗ-13 от 14.08.2013 г. на КЗЗ при МЗХ – за утвърждаване на 
проектното трасе на строежа– 1 (един) брой копие; 
 6. Решение № КЗЗ-30 от 26.11.2015 г., на КЗЗ при МЗХ – за изменение на вече 
утвърденото проектното трасе на строежа – 1 (един) брой копие; 
 7. Решение № КЗЗ-30 от 26.11.2015 г., на КЗЗ при МЗХ – за утвърждаване  
проектните площадките на ХТС с надземна част (ОШ и РШ) – 1 (един) брой копие 



 8. Скица № Ф01828/01.04.2016 г. на ПИ № 009008 по КВС на с. Драгановци– 1 
(един) брой копие 
 9. Скица - проект № Ф01827/25.03.2016 г. на ПИ № 009017 по КВС на с. 
Драгановци – 1 (един) брой копие. 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ № 117 
26.05.2016 год. 

 
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за 

застрояване /ПЗ/ за Частично изменение /ЧИ/ на Парцеларен план /ПП/ във връзка с 
отреждане на имот № 049026 в землището на с. Кози рог - „за производствена и 

складова дейност за фураж и фуражни смеси, административна дейност и трафопост“ 
имоти №№ 049015; 049016; 049018 в землището на с. Кози рог- „за животновъдна 

ферма“; имоти №№ 049005; 049025 в землището на с. Кози рог-„за производствена и 
складова дейност“ 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от 

ЗУТ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Разрешава изработване чрез възлагане от заинтерeсуваните лица на 
Подробен устройствен план – План за застрояване за Частично изменение /ЧИ/ на 
Парцеларен план /ПП/, във връзка с отреждане на имот № 049026 в землището на с. 
Кози рог - „за производствена и складова дейност за фураж и фуражни смеси, 
административна дейност и трафопост“; имоти №№ 049015; 049016; 049018 в 
землището на с. Кози рог- „за животновъдна ферма“ и имоти №№ 049005; 049025 в 
землището на с. Кози рог-„за производствена и складова дейност“. 

Изработването на ПУП да се извърши при спазване на следните условия: 
- Обхват на плана: имоти №№ 049005; 049015; 049016; 049018; 049025 и 

049026 в землището на с. Кози рог и съседните поземлени имоти; 
-  Подробен устройствен план  да се изработи като ПЗ – план за застрояване, а 

при необходимост и ПП – парцеларни планове за трасетата на довеждащите 
инженерни мрежи; 

- Подробните устройствени планове да бъдат съобразени с разпоредбите на 
ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 
територии и устройствени зони, Наредба № 8 за обема и съдържанието на 
устройствените планове, както и всички специализирани законови и подзаконови 
актове, касаещи устройството на територията; 
 - Подробните устройствени планове да се изработят при условията на чл. 109, 
ал. 1, т. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 50, ал. 4 от ППЗОЗЗ;   
 - Подробните устройствени планове да се представят за разглеждане в Община 
Габрово в шестмесечен срок от датата на разрешаването им. 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за 
застрояване за Частично изменение /ЧИ/ на Парцеларен план /ПП/, във връзка с 
отреждане на имот № 049026 в землището на с. Кози рог - „за производствена и 
складова дейност за фураж и фуражни смеси, административна дейност и трафопост“; 
имоти №№ 049015; 049016; 049018 в землището на с. Кози рог - „за животновъдна 
ферма“ и имоти №№ 049005; 049025 в землището на с. Кози рог - „за производствена 
и складова дейност“. 
 
 
Приложение:  



1. Искане вх. №№ АУ-02-09-17/02.03.2016 год.; АУ-02-09-17#2/21.04.2016 г. от 
„КОЗИ РОГ ФАРМ“ ООД и Даниела Петрова Колева;  

2. Задание за изработване на ПУП; 
3. Препис от Протокол № 12/26.04.2016 г. на ОЕСУТ при Община Габрово; 
4. Нотариален акт № 87, т. ХII, рег. № 4104, дело № 2095 от 09.12.2015 г. на АВ 

по вписванията - Габрово; 
5. Нотариален акт № 145, т. VI, рег. № 2163, дело № 1008 от 02.07.2015 г. на АВ 

по вписванията - Габрово; 
6. Нотариален акт № 144, т. VI, рег. № 2162, дело № 1007 от 02.07.2015 г. на АВ 

по вписванията-Габрово; 
7. Скица № Ф01529/12.02.2016 г. на ОСЗ-Габрово; 
8. Скица № Ф01530/12.02.2016 г. на ОСЗ-Габрово; 
9. Скица № Ф01531/12.02.2016 г. на ОСЗ-Габрово; 

     10. Скица № Ф01532/12.02.2016 г. на ОСЗ-Габрово; 
     11. Скица № Ф01534/12.02.2016 г. на ОСЗ-Габрово; 
     12. Скица № Ф01535/12.02.2016 г. на ОСЗ-Габрово; 
     13. Извадка от парцеларен план. 
     14. Писмо-изх. № 1019/20.04.2016 г. на РИОСВ – Велико Търново; 
     15. Договор-изх. № 4026664/28.12.2015 г. на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД; 
     16. Договор-изх. №3937516/02.10.2015 г. на „ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ“ АД; 
     17. Предварителен договор № 25/11.04.2016 г. на „ВиК“ ООД-Габрово; 
     18. Договор № 1330/01.04.2016 г. на „ВиК“ ООД-Габрово. 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ № 118 
26.05.2016 год. 

 
Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот – публична общинска 

собственост, находящ се в с. Поповци на Национален музей на образованието – 
Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 10, ал. 5 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество, Общински съвет - Габрово РЕШИ: 

 
Предоставя безвъзмездно за управление на Национален музей на образованието 

– Габрово, ЕИК 107027015, с адрес Габрово, ул. Априловска № 15, П.К. 62, 
представлявано от Мая Георгиева Карагьозова – Директор на Национален музей на 
образованието - Габрово, част от имот – публична общинска собственост 
представляващ: Обособена част от бивше начално училище в с. Поповци, 
представляваща помещения находящи се на първи и втори етаж на сградата, с обща 
ЗП 612 кв.м., със самостоятелен вход, построени в УПИ VII, от кв. 6, по плана на с. 
Поповци-Куката, при граници: север – край на регулацията; изток - ул.о.т. 69-70-71; 
запад - край на регулацията; юг – УПИ V, УПИ VI, ПИ 31 – парк. Имотът е актуван с 
АОС № 679/15.02.2000 г., за срок от 10 /десет/ години от датата на подписване на 
договора, за осъществяване на съхранението на фондова база на Националния  музей 
на образованието – Габрово. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в 
сила на настоящото Решение да предприеме действие по издаване на заповед. 

 
Приложение: 1. Копие от искане с вх. № ОССД-02-01-102/26.04.2016 г. от Мая  
        Георгиева Карагьозова – Директор на Национален музей на  
        образованието - Габрово     

  2. Копие от декларация, че юридическото лице не притежава в  
      собственост имоти и не ползва такива на територията на община  
      Габрово, които да задоволяват съответната нужда 
  3. Копие от документ удостоверяващ правния статут на Национален  
      музей на образованието – Габрово  

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

 
 
 



 
РЕШЕНИЕ № 119 

26.05.2016 год. 
 

Учредяване възмездно право на ползване на Михаил Димчев Димов, върху имот - 
частна общинска собственост № 018037, находящ се в земл. Кметовци, за устройване 

на постоянен пчелин 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 12 от 
Закона за пчеларството, във връзка чл. 39, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС, чл. 73, ал. 2 и ал. 3 от 
НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 

1. Учредява възмездно право на ползване на Михаил Димчев Димов, с ЕГН 
..............., с адрес Габрово, ул. …………., върху имот – частна общинска собственост 
№ 018037, находящ се в землището на с. Кметовци в местността „Крушова поляна“, с 
начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия – 
шеста, с площ 19,147 дка /имотът е актуван с АОС № 1826/24.06.2014 г./, със срок на 
договора 10 години от датата на подписване на договора, за устройване на постоянен 
пчелин. 

2. Определя пазарна цена на възмездното право на ползване на земеделска земя  
- Имот № 018037, находящ се в землището на с. Кметовци в местността „Крушова 
поляна“, с начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни 
условия – шеста, с площ 19,147 дка /имотът е актуван с АОС № 1826/24.06.2014 г./, в 
размер на 156,00 лв. /сто петдесет и шест лева/, на година.  

3. 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: 1. Копие от искане с вх. № ОССД-02-10-55#1/13.09.2013 г. от Михаил 

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



 
РЕШЕНИЕ № 120 

26.05.2016 год. 
 

Изменение на Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет - Габрово 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 2, ал. 2 от 
НУРУЖННОЖ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 1. Изменя Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
 1.1. І-ва група - „Жилища за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди” 
   Било: 521 броя    Става: 520 
 1.2. IV-та група - „Резервни жилища” 
   Било: 9 броя    Става: 10 
 2. Изменя приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
 Намалява броя на жилищата за настаняване под наем на граждани с установени 
жилищни нужди с един брой: 

 гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 9, ет. 14, ап. 3 - боксониера. 
 3. Изменя приложение № 4 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 
 Увеличава броя на резервните жилищата с един брой: 

 гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 9, ет. 14, ап. 3 - боксониера. 
 
Приложения: 1. Договор за наем 
    2. Референция от Управител ОПТ 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕШЕНИЕ № 121 
26.05.2016 год. 

 
Продажба на имот – частна общинска собственост, 

(ПИ 73290.615.80 и сграда в с. Трънито) 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 
и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ:   
   

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – 
общинска собственост, актувана с акт за частна общинска собственост № 2025 от 
04.03.2015 г., представляващ Поземлен имот с идентификатор 73290.615.80 (седем 
три две девет нула точка шест едно пет точка осем нула) по кадастралната карта и 
кадастрални регистри на гр. Габрово, с площ 2161 (две хиляди сто шестдесет и един) 
кв.м., при граници: имоти с №№ 73290.615.61; 73290.615.78; 73290.615.103 и 
73290.615.81, съответстващ на УПИ І-252 (първи – римско тире двеста петдесет и две) 
от кв. 27 (двадесет и седем) по плана на с. Трънито, общ. Габрово, заедно с 
построената в него сграда с идентификатор 73290.615.80.1 (седем три две девет нула 
точка шест едно пет точка осем нула точка едно), със застроена площ: на етажа 231 
(двеста тридесет и един) кв.м. и на сутерена 147,20 (сто четиридесет и седем кв.м. и 
двадесет кв.дм.) кв.м., при начална тръжна цена в размер на 35 700 (тридесет и пет 
хиляди и седемстотин) лева, в т.ч. 9 720 лв. за земята и 25 980 лв. за сградата.  
 Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 
 Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила 
заповедта на кмета за определяне на купувач.  
 2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 
изпълнение. 
 
Приложение: 1. АОС №2025/04.03.2015 г.  

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



РЕШЕНИЕ № 122 
26.05.2016 год. 

 
Продажба на имот-частна общинска собственост - ПИ 14218.508.185, находящ се на 

ул. Осми март № 3, гр. Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 
1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 1. Да се извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот  –  
частна общинска собственост, представляващ ПИ 14218.508.185 по кадастралната 
карта  и кадастралните регистри на гр. Габрово, находящ се на ул. Осми март № 3. 
Имотът е незастроен с площ 532 кв.м., при граници: имоти 14218.508.186, 
14218.508.128, 14218.508.575 и 14218.508.5, съответстващ на УПИ VІ-2049 от кв. 18 
по действащият устройствен план на кв. Тлъчници-ІV част, гр. Габрово. Имотът е с 
АОС №1538/26.05.2011 г. По ЗРП на гр. Габрово имотът е отреден за индивидуално 
жилищно строителство. 

Начална тръжна цена 8 800 /осем хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, като 
купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 
заповедта на кмета за определяне на купувач.  

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в четиримесечен срок от вземане на 
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 
изпълнение. 
  
Приложение:  1. Скица  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

РЕШЕНИЕ № 123 
26.05.2016 год. 

 
Правилник за организация и дейността на Общинския съвет - Габрово, неговите 

комисии и взаимодействито му с общинската администрация 
 

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 17 от Правилника за 
организация и дейността на Общински съвет - Габрово, неговите комисии и 
взаимодействито му с общинската администрация (действащ), Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 
 

Приема на второ четене Правилник за организацията и дейността на Общински 
съвет - Габрово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация с предложените промени по глави, съгласно приложения проект. 
 
Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Габрово,  
    неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


