
РЕШЕНИЕ  № 20 
28.01.2016 год. 

 
Изменение на Решение № 150/25.06.2015 г. на Общински съвет Габрово за 

провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обект „Боженско 
ханче” – публична общинска собственост, находящ се в Архитектурно – исторически 

резерват /АИР/ с. Боженци, община Габрово 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 
собственост, чл. 11, ал. 1 и чл. 110, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет – Габрово 
РЕШИ: 
 

1. Изменя т. 1.1 от Решение № 150 / 25.06.2015 г. както следва: 
БИЛО : 
1.1.Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, 

предвидени в глава ІV от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово, при следните 
задължителни конкурсни условия и тежести, както следва: 

- Начална конкурсна цена – 727,43 лв. /седемстотин двадесет и седем лева и 43 
стотинки/, без ДДС, формираща 60% от крайната оценка. Върху наемната цена се 
начислява ДДС в размер на 20%. 

- Отстъпка от цените на готова кулинарна продукция и напики, предлагани в 
заведението, за клиенти на АИР „Боженци”, срещу приложим документ издаден от 
АИР Боженци – ................... %.  

- Отстъпка от цените на готова кулинарна продукция и безалкохолни напики, 
предлагани в заведението, за служители и работници на АИР „Боженци” – ...............%. 

СТАВА: 
1.1.Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, 

предвидени в глава ІV от НРПУРОИ на Общински съвет - Габрово, при следните 
задължителни конкурсни условия и тежести, както следва: 

- Начална конкурсна цена – 727,43 лв. /седемстотин двадесет и седем лева и 43 
стотинки/, без ДДС, формираща 60% от крайната оценка. Върху наемната цена се 
начислява ДДС в размер на 20%. 

- Отстъпка от цените на готова кулинарна продукция и напики, предлагани в 
заведението, за клиенти и официални гости на АИР „Боженци”, срещу приложим 
документ издаден от АИР Боженци – минимална - 10%, формираща 30% от 
крайната оценка.  

- Отстъпка от цените на готова кулинарна продукция и безалкохолни напики, 
предлагани в заведението, за служители и работници на АИР „Боженци” – 
минимална - 40%, формираща 10% от крайната оценка. 

2. Задължава директора на АИР Боженци да открие процедура за провеждане 
на публично оповестен конкурс, по реда на Глава четвърта от НРПУРОИ на 
Общински съвет Габрово, в едномесечен срок от влизане в сила на настоящото 
решение. 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:            /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 


