
 

РЕШЕНИЕ № 108 

27.05.2010 г. 
 

Поправка на техническа грешка в Решение № 51 и в Приложение към Решение № 52 

от 22.04.2010 г. на Общински съвет Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и допусната техническа грешка, 

Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

 Навсякъде в Решение № 51 и в Приложение към Решение № 52 от 22.04.2010 г. 

на Общински съвет Габрово вместо „Основно училище „Никола Войновски”, гр. 

Габрово, ул. Никола Войновски № 164” да се чете съответно „Основно училище 

„Никола Войновски”, гр. Габрово, ул. Никола Войновски № 166”. 

 

Приложение: Акт за общинска собственост № 961 от 22.12.2009 г. 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 109 

27.05.2010 г. 

 

Изменение и допълнение на Решение No.54/22.04.2010 г. на Общински Съвет 

Габрово във връзка с  

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по ОП “Регионално 

развитие” 2007-2013,  

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”,  

Операция 1.1 „Социална инфраструктура”,  

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010: „Подкрепа за 

прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна 

инфраструктура в градските агломерации”.  

 

  

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

 

Изменя и допълва свое Решение No 54/22.04.2010 г., като се създава нова т. 4, а 

досегашната т. 4 става т. 5, а именно: 

 

4. (нова) Община Габрово ще осигури минимум 15% собствен финансов принос 

по проекта. 

5. (предишна т. 4) Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички 

необходими действия при кандидатстването и реализирането на проекта.  

 

Приложение: Копие от Решение No 54/22.04.2010 г. на Общински Съвет Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 110 

27.05.2010 г. 

 

Актуализация на инвестиционната програма на Община Габрово за 2010 година 

               

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 

от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2010 г., 

съгласно приложението, неразделна част от Решението. 

 

Приложение: Актуализирана инвестиционна програма 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 111 

27.05.2010 г. 

 

Допълнение в Общинска програма за закрила на детето за 2010 г. на Община 

Габрово, приета с Решение № 26/18.03.2010 г. от Общински съвет Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и във връзка със 

Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на териториалните 

структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, жертви на насилие 

или в риск от насилие и при кризисна интервенция, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Изменя Приложение „Общинска програма за закрила на детето”, към 

Решение № 26/18.03.2010 г., като:  

 

1.1. изменя точка 9, както следва: 

9. Осигуряване на педагогически съветници и психолог във всяко общинско 

училище с цел превантивна работа с децата.   

 

1.2. добавя нова точка 20, а именно: 

20. Създаване на мултидисциплинарен екип за работа в случай на деца жертви 

на насилие, в риск от насилие или при кризисна интервенция, съгласно 

Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие 

между различни министерства и НСОРБ.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 112 

27.05.2010 г. 

 

Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет, гр. Габрово 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2, ал. 2 от 

НУРУЖННОЖ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Изменя свое Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 

1.1. І
-ва

 група - „Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни 

нужди” 

Било: 539 броя  Става: 538 броя 

1.2. ІІІ
-та

 група - „Ведомствени жилища” 

Било: 16 броя  Става: 17 броя 

2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 

 Намалява броя на жилищата за настаняване на граждани с установени 

жилищни нужди с 1 брой: 

 бул. „Трети март” № 21, ет. 1, ап. 4  - едностаен апартамент. 

3. Изменя Приложение № 3 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 

Увеличава броя на ведомствените жилища с 1 брой: 

 бул. „Трети март” № 21, ет. 1, ап. 4  - едностаен апартамент. 

4. Да бъде настанено под наем двучленното семейство на д-р инж. Йосиф 

Митев Митев, Главен асистент в катедра „Машиностроителна техника и технологии” 

към ТУ - Габрово, в общинско ведомствено жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. 

бул. „Трети март” № 21, ет. 1, ап. 4. 

5. Задължава ВрИД Кмет на Община Габрово, на основание чл. 17, ал. 2, т. 1, 

във връзка с чл. 18, ал. 3 от НУРУЖННОЖ да сключи Договор за отдаване под наем 

на общинското ведомствено жилище с д-р инж. Йосиф Митев Митев, до прекратяване 

на трудовите му правоотношения с Технически университет гр. Габрово. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 113 

27.05.2010 г. 

 

Вземане на Решения за избор на представител на Община Габрово в Общото 

събрание на Акционерите на МБАЛ „Д-р  Тота Венкова „ АД и изразяване на 

предварително писмено съгласие при изразяване на становище по свиканото редовно 

годишно Общо събрание на акционерите на дружеството 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 и чл. 31 от 

НРУСОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Определя за представител на Община Габрово в Общото събрание на 

акционерите на МБАЛ „Д-р  Тота Венкова„ АД, гр. Габрово – инж. Калинка Пенева. 

2. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание на 

акционерите на МБАЛ „Д-р  Тота Венкова„ АД, гр. Габрово, инж. Калинка Пенева да 

гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова„ АД, което ще се състои на 14.06.2010 г. от 11.00 ч. в 

кабинета на изпл. директор на МБАЛ „Д-р  Тота Венкова„ АД в гр. Габрово, ул. ”Д-р 

Илиев Детския” №1, а при липса на кворум на 29.06.2010 г. в същия час и на същото 

място, както следва: 

 По т. 1 – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 

2009 г.  

- ЗА приемане на доклада на Съвета на директорите за дейността на 

дружеството през 2009 г. 

 По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009г. 

- ЗА -Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2009 г.; 

 По т. 3 – Приемане на консулидирания доклад за дейността за 2009 г. 

-  ЗА - Приемане на консулидирания доклад за дейността за 2009 г. 

 По т. 4 - Приемане на консулидиран годишен финансов отчет за 2009 г.  

- ЗА - Приемане на консулидиран годишен финансов отчет за 2009 г.; 

 По т. 5 - Освобождаване от отговорнсот на членовете на съвета на 

директорите за дейността им през 2009 г. 

- ЗА - Освобождаване от отговорнсот на членовете на съвета на 

директорите за дейността им през 2009 г.; 

 По т. 6 - Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2010г.  

- ЗА–Избор на предложения дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г. 

 По т. 7 – Промяна в състава на съвета на директорите  

- ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ  относно промяната в съвета на директорите. 

 По т. 8 - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на 

директорите 

- ЗА – Предложеното възнаграждение на членовете на Съвета на 

директорите; 

 По т. 9 – Промяна в капитала на дружеството 

- ПРОТИВ  - промяната в капитала на дружеството; 

 По т.10 – Промяна в Устава на дружеството  

- ПРОТИВ  - промяната в Устава на дружеството; 

 

 3. Задължава представителят на Община Габрово, инж. Калинка Пенева в 

десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да 



предостави в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в 

Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали 

получени във връзка със заседанието. 

 

Приложение: Покана  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 114 

27.05.2010 г. 

 

Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на Музей Дом на хумора и 

сатирата Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 2, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 2, т. 4 от Закона за 

културното наследство, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема Правилник за устройството и дейността на Музей Дом на хумора и 

сатирата гр. Габрово. 

 

Приложение: Правилник за устройството и дейността на Музей Дом на хумора и 

сатирата гр. Габрово. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 115 

27.05.2010 г. 

 

Опрощаване на дълг към държавата на Николай Цонев Сирманов 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 2, във връзка с чл. 2 

от Указ № 2773/1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и 

във връзка с чл. 98, т.12 от КРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

                                                    

1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на 

Президента на Р. България да не се опрощава дълга на Николай Цонев 

Сирманов, поради това че може да се събере от имуществото на длъжника.  

 2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати 

комплектованата преписка до компетентните органи, с оглед приключването на 

същата. 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 116 

27.05.2010 г. 

 

Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества и Превантивно-

информационен център – Габрово за 2009 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 22, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични 

вещества, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Приема отчета за дейността на Областен съвет по наркотични вещества и 

Превантивно-информационен център – Габрово за 2009 г. 

 

Приложение: Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества и  

     Превантивно-информационен център – Габрово за 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 117 

27.05.2010 г. 

 

Учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска 

собственост – представляващ ПИ 14218.509.587 по кадастралната карта на Габрово, 

съвпадащ с УПИ І – за жил.строителство и обществено обслужване от кв. 278, гр. 

Габрово- ІІІ /трети/ етап, І /първа/ част 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 3 

и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Да се учреди възмездно право на строеж, чрез публичен търг с явно 

наддаване върху ПИ 14218.509.587 по кадастралната карта на Габрово, съвпадащ с 

УПИ І – за жил.строителство и обществено обслужване от кв. 278, гр. Габрово- ІІІ 

/трети/ етап, І /първа/ част, при граници: ул.о.т. 1250-1250а; улица без осови точки; 

пешеходна улица; ул.о.т.1250д-1250, отреден за жил.строителство и обществено 

обслужване, актуван с АОС № 661 от 10.05.2007 г. вписан в том ІХ-25 с вх. № 

2319/16.05.2007 г. като отстъпеното право на строеж може да бъде с разгъната 

застроена площ 4 200 кв.м., средно застрояване с максимална височина до 15 м. 

Начална тръжна цена 562 800 /петстотин шестдесети две хиляди и осемстотин/ 

лева или 134 лв./кв.м. 

В РЗП не е включена застроена квадратура на сутерен и при проектиране на 

такъв, квадратурата му, както и тази над 4200 кв.м. да се заплатят след одобряване на 

проекта на обекта по цената, достигната на търга. Отклонение в РЗП /без сутерен/ се 

допуска, но не повече от 10%. 

Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово. 

Изместването на евентуално налични подземни комуникации е за сметка на 

приобретателя. 

Приобретателят дължи и 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 двумесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  1. Скица № 5687/07.09.2009 г. 

   2. АОС № 661/10.05.2007 г. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 118 

27.05.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.526.165, ул.”Камчия”  

№ 3, гр. Габрово/ 

 

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 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:    

 

1. Да се открие процедура за продажба чрез провеждане на публичен търг с 

явно наддаване на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1704 от 

19.08.2005 г., вписан в том ХІІІ-43, вх. № 3795/09.11.2005 г., партида 2958 в Агенция 

по вписванията, Служба по вписванията гр. Габрово, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 14218.526.165 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

петстотин двадесет и шест, точка, сто шестдесет и пет/ по одобрената кадастралната 

карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен 

имот ІV-6766 /четири римско, тире, шест хиляди седемстотин шестдесет и шест/ от 

кв. 75 /седемдесет и пет/ по действащия ПРЗ на кв. Хаджицонев мост, гр. Габрово-83 

част, ул. ”Камчия” № 3, с площ от 687 /шестстотин осемдесет и седем/ кв.м., 

незастроен, при съседи по КК: 14218.526.167; 14218.526.215; 14218.526.163; 

14218.526.164; 14218.526.122, при начална тръжна цена 10 850.00 /десет хиляди 

осемстотин и петдесет/ лева, без ДДС. 

По действащия застроителен план на гр. Габрово имотът е отреден за жилищно 

строителство. 

Купувачът дължи и 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 приобретателя.  

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 № 1704/19.08.2005 г. 

    2. Скица      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 119 

27.05.2010 г. 

 

Продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на построената в 

него сграда /ул.”Пенчо Славейков” № 5, гр. Габрово/ 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 

1 и чл. 59, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Да се извърши продажба на поземлен имот с идентификатор 14218.510.622 

/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин и десет, точка, 

шестстотин двадесет и две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. 

Габрово, одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на 

АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-07-1178/23.12.2008 г. на Началника 

на СГКК Габрово, съответстващ на поземлен имот 419, попадащ в УПИ VІІ-419 от кв. 

271 по действащия ПРЗ на гр.Габрово - ІІІ етап, ІІ част, одобрен с Решение № 273 от 

19.10.2006 г. на Общински съвет Габрово, находящ се на ул.”Пенчо Славийков” № 5, 

гр. Габрово, с площ от 90 /деветдесет/ кв.м., при съседи по КК: 14218.510.444; 

14218.510.431; 14218.510.621 и 14218.510.412, актуван с АОС № 73 от 08.12.1994 г., 

вписан в том ІІІ-155, вх. № 868/30.04.2010 г., партида 11929 в Агенция по 

вписванията, Служба по вписванията гр. Габрово, като Минчо Димитров Минков 

закупи имота при цена 21 870.00 /двадесет и една хиляди осемстотин седемдесет/ 

лева, без ДДС . 

 Купувачът дължи и 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 шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:   1. АОС № 73 от 08.12.1994 г. 

      2. Скица 

      3. Нот.акт № том VІ, рег. № 1487, дело 1614/30.09.1996 г., 

        издаден от Районен съд Габрово.                   

                                       

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 120 

27.05.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.501.930, гр. Габрово, кв. 

Трендафила/ 

 

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, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

 1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот – 

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1308/13.01.2003 г. вписан в том І-51, 

вх.№ 112/30.01.2003 г., п.кн. 70 в Агенция по вписванията – Служба по вписванията, 

гр. Габрово: ПИ 14218.501.930 по кадастралната карта на гр. Габрово, незастроен, с 

площ от 2078 кв.м., при граници: ПИ 14218.501.478, ПИ 14218.501.479, ПИ 

14218.501.486 и ПИ 14218.501.398, представляващ Урегулиран поземлен имот ІІ – за 

обществено обслужване и жилищно строителство от кв. 41 по действащия ПУП на гр. 

Габрово – І етап, ІІІ част, при начална тръжна цена 126 340 /сто двадесет и шест 

хиляди триста и четиридесет/ лева без ДДС. 

Купувачът дължи и 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 шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение: 1. АОС № 1308/13.01.2003 г. 

    2. Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 121 

27.05.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.270, 

 ул. ”Л. Каравелов” № 7, гр. Габрово/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1 

и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Да се открие процедура за продажба чрез провеждане на публичен търг с 

явно наддаване на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1230 от 

09.12.2008 г., вписан в том ХV-111, вх. № 4511/15.12.2008 г., партида 625 в Агенция 

по вписванията, Служба по вписванията гр. Габрово, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 14218.509.270 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

петстотин и девет, точка, двеста и седемдесет/ по одобрената кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот І-

342 /първи римско, тире, триста четиридесет и две/ от кв.248 /двеста четиридесет и 

осем/ по действащия ПРЗ на гр.Габрово – ІІІ /трети/ етап, І /първа/ част, находящ се 

на ул. ”Любен Каравелов” № 7, с площ от 131 /сто тридесет и един/ кв.м., незастроен, 

при граници по КК: ПИ 14218.509.271; ПИ 14218.509.7; ПИ 14218.509.269 и ПИ 

14218.509.267, при начална тръжна  цена 21 000.00 /двадесет и една хиляди/ лева, без 

ДДС. 

Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово. 

Съгласно одобрения със Заповед № 1850/21.08.2007 г. ПУП за ЧИ на ПРЗ за от 

кв. 248 по плана на гр. Габрово-ІІІ етап, І част, върху имота е предвидено свързано 

застрояване между УПИ І-342 и УПИ І-343, като максималната плътност и 

максималната интензивност на застрояване не се нормират, а характера на 

застрояването е ниско /до 10 м височина/.  

Купувачът дължи и 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 приобретателя.  

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 № 1230/09.12.2008 г. 

     2. Скица      

                                                                                

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 122 

27.05.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.504.482, гр. Габрово, ул. 

Аврам Гачев” № 5/ 

 
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, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот  –  

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1649 от 16.03.2005 г., вписан в том 

ІV-31, вх.№ 1016/07.04.2005 г. при Агенция по вписванията – Служба по вписванията, 

гр. Габрово: ПИ 14218.504.482 по кадастралната карта на гр. Габрово, с площ от 270 

кв.м., при граници: ПИ 14218.504.480, ПИ 14218.504.484, ПИ 14218.504.483, ПИ 

14218.504.461 и ПИ 14218.504.481, представляващ УПИ ХVІІІ-456 от кв. 144 по 

действащия ПУП на гр. Габрово–ІІ етап, ІІІ част, при начална тръжна цена 75 000 

/седемдесет и пет хиляди/ лева без ДДС. 

Купувачът дължи и 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 шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение:  1. АОС № 1649 от 16.03.2005 г. 

     2. Скица 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 123 

27.05.2010 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ ХІ-166 от кв.17,  

с. Яворец/ 

 
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, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

    

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим 

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1152 от 26.05.2008 г., вписан 

в том VІ-13, вх. № 1671/29.05.2008 г., партида 223, н.д. 1373 при Агенция по 

вписванията – Служба по вписванията гр. Габрово, представляващ Урегулиран 

поземлен имот ХІ-166 /единадесет римско, тире, сто шестдесет и шест/ от кв. 17 

/седемнадесет/ по плана на с.Яворец, общ.Габрово, с площ от 1370 /хиляда триста и 

седемдесет/ кв.м., незастроен, при граници: УПИ Х-училище; УПИ ІХ-156; УПИ VІІІ-

155; ул.о.т.49-50 и УПИ ХІІ-157, при начална тръжна цена лева 7 700 /седем хиляди и 

седемстотин/ лева без ДДС. 

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 шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  1.АОС № 1152 от 26.05.2008 г. 

     2. Скица                                                                                                 

 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 124 

27.05.2010 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ V -148, кв. 240, 

ул. „Рачо Ковача” № 3/ 

 

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, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

    

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим 

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1250 от 11.03.2009 г., вписан 

в том ІІ-69, вх. № 484/12.03.2009 г., партида 2650 при Агенция по вписванията – 

Служба по вписванията гр. Габрово, представляващ ПИ 14218.510.149 /четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин и десет, точка, сто четиридесет и 

девет/ по кадастралната карта на гр. Габрово, с площ 225 кв.м., незастроен, при 

граници: ПИ 14218.510.151; ПИ 14218.510.150; ПИ 14218.510.201; ПИ 14218.510.147 

и ПИ 14218.510.148, представляващ УПИ V – 148 от кв.240 по плана на гр.Габрово – 

ІІІ етап, при начална тръжна цена лева 77 600 /седемдесет и седем хиляди и 

шестстотин/ лева без ДДС. 

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 шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение: 1. АОС № 1250 от 11.03.2009 г. 

    2. Скица                                                                                                 

    

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 125 

27.05.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.115, гр. Габрово, ул. 

”Ал. Керков” – ул. ”Роден край”/ 

 
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, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на имот  – 

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1292 от 22.04.2009 г., вписан в том 

ІV-27, вх.№ 1037/12.05.2009, партида 4271 при Агенция по вписванията – Служба по 

вписванията гр.Габрово: ПИ 14218.509.115 по кадастралната карта на гр. Габрово, 

незастроен, с площ 1218 кв.м., при граници: ПИ 14218.509.101; ПИ 14218.509.361; ПИ 

14218.509.83 и ПИ 14218.50.590, представляващ УПИ І – жил.строителство от кв.201 

по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, ул.”Александър Керков” – ул.”Роден край”, при 

начална тръжна цена 40 200.00 /четиридесет  хиляди и двеста/ лева без ДДС. 

Купувачът дължи и 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 шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение:  1. АОС № 1292/22.04.2009 г. 

     2. Скица  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 126 

27.05.2010 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ ІХ-121 от кв. 5, 

с. Враниловци/ 

 

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, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

    

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим 

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 923 от 04.10.2007 г., вписан в 

том ХІХ-11, вх. № 5194/19.10.2007, партида 223, н.д. 4424 при Агенция по 

вписванията – Служба по вписванията гр.Габрово, представляващ Урегулиран 

поземлен имот ІХ-121 /девети, тире, сто двадесет и едно/ от кв. 5 /пет/ по плана на с. 

Враниловци, общ. Габрово, с площ от 720 /седемстотин и двадесет/ кв.м., незастроен, 

при граници: Улица-площад; Терен за озеленяване/ПИ 121а/; Река Лопушница; УПИ 

VІІ, при начална тръжна цена лева 4 600.00 /четири хиляди и шестстотин/ лева без 

ДДС. 

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 шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение: 1. АОС № 923 от 04.10.2007 г. 

    2. Скица                                                                                                 

 

    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 127 

27.05.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ 

в землището на с. Гъбене, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1467/30.04.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „КОВАЧЕВОТО”, имот № 060035, ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с площ 2,700 дка, начин на трайно ползване – НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица № 

К00670/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 18,60 лв. /осемнадесет лева и 

шестдесет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет Габрово. 

 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1468/30.04.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „КОВАЧЕВОТО”, имот № 060040, ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с площ 3,096 дка, начин на трайно ползване – НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица № 

К00671/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 21,33 лв. /двадесет и един лева и 

тридесет и три стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1469/03.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ОСМАНОВОТО”, имот № 060085 , 

ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 4,629 дка, начин на трайно ползване –  

НИВА;  категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № 

К00672/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 38,24 лв. /тридесет и осем лева 

двадесет и четири стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 

4. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1470/03.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ОСМАНОВОТО”, имот № 060092 , 

ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 3,506 дка, начин на трайно ползване –  

НИВА; категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № 

К00673/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 28,96 лв. /двадесет и осем лева 

деветдесет и шест стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 



5. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1471/03.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ОСМАНОВОТО”, имот № 060097 , 

ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 1,399 дка, начин на трайно ползване –  

НИВА; категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица  № 

К00674/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 11,56 лв. /единадесет лева 

петдесет и шест стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 

6. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1472/03.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ОСМАНОВОТО”, имот № 060125, ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с площ 2,501 дка, начин на трайно ползване –  НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица  № 

К00675/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 20,66 лв. /двадесет лева  

шестдесет и шест  стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 

7. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1473/03.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „СРЕДОЦИ”, имот № 060144, ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с площ 4,397 дка, начин на трайно ползване – НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № 

К00676/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 36,32 лв. /тридесет и шест лева 

тридесет и два стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 

8. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1474/03.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ПОПИНИ НИВИ”, имот № 060152, 

ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 2,603 дка, начин на трайно ползване –  

НИВА; категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № 

К00677/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 21,50 лв. /двадесет и един лева 

петдесет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет Габрово. 

 

9. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1475/03.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ПОПИНИ НИВИ”, имот № 060183, 

ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 1,000 дка, начин на трайно ползване –  

НИВА;  категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица  № 

К00678/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 6.89 лв. /шест лева осемдесет и 

девет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет Габрово. 

 



10. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1476/03.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ОСМАНОВОТО”, имот № 060210, ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с площ 0,822 дка, начин на трайно ползване – НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № 

К00679/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 6,79 лв. /шест лева седемдесет и 

девет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет Габрово. 

 

11. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1477/03.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „САДИНА”, имот № 060261, ЕКАТТЕ 18215, 

община Габрово, с площ 1,301 дка, начин на трайно ползване –  НИВА; категория на 

земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № К00680/22.04.2010 г., при 

годишен наем в размер на 10,75 лв. /десет лева седемдесет и пет стотинки/, определен 

по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

12. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1478/04.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ПОПИНИ НИВИ”, имот № 060320, 

ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 2,303 дка, начин на трайно ползване –  

НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица № 

К00681/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 15,87 лв. /петнадесет лева 

осемдесет и седем стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 

13. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1479/04.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „СРЕДОЦИ”, имот № 060321, ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с площ 1,726 дка, начин на трайно ползване – НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № 

К00682/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 14,26 лв. /четиринадесет лева 

двадесет и шест стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 

14. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1480/04.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ПОПИНИ НИВИ”, имот № 060322, 

ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 2,204 дка, начин на трайно ползване – 

НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица  № 

К00683/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 15,19 лв. /петнадесет лева и 

деветнадесет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета 

от Общински съвет Габрово. 

 



15. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1481/04.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ПОПИНИ НИВИ”, имот № 060323, 

ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 1,395 дка, начин на трайно ползване –  

НИВА; категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № 

К00684/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 11,52 лв. /единадесет лева 

петдесет и две стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 

16. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1482/04.05.2010 г г., 

находяща се в землището на с. Гъбене, местността „ПОПИНИ НИВИ”, имот № 

060325, ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 0,799 дка, начин на трайно ползване 

–  НИВА;  категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица  № 

К00685/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 6,60 лв. /шест лева и шестдесет 

стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински 

съвет Габрово. 

 

17. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1483/04.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ПОПИНИ НИВИ”, имот № 060326, 

ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 0,997 дка, начин на трайно ползване –  

НИВА; категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № 

К00686/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 8,24 лв. /осем лева двадесет и 

четири стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет Габрово. 

 

18. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1484/04.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „КОВАЧЕВОТО”, имот № 060329, ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с площ 0,838 дка, начин на трайно ползване – НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица  № 

К00687/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 6,92 лв. /шест лева деветдесет и 

две стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет Габрово. 

 

19. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1485/04.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ОРНИЦИТЕ”, имот № 065010, ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с площ 2,597 дка, начин на трайно ползване – НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – СЕДМА /1,687 дка/, ШЕСТА /0,519 

дка/, ПЕТА /0,390 дка/, описана в скица  № К00688/22.04.2010 г., при годишен наем в 

размер на 16,10 лв. /шестнадесет лева и десет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 



20. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „Еко-Бул”ООД, с 

представител Мехмет Самсунлу, с адрес гр. Габрово, ул. „Кирил и Методий” № 9, ап. 

7, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1486/04.05.2010 г., находяща 

се в землището на с. Гъбене, местността „ОРНИЦИТЕ”, имот № 065011, ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с площ 1,002 дка, начин на трайно ползване – НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – СЕДМА /0,050 дка/, ШЕСТА /0,951 

дка/, описана в скица  № К00689/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 6,83 лв. 

/шест лева осемдесет и три стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

21. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20 в едномесечен срок от влизане в сила на решението 

на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от искане вх. № 26-338/15.04.2010 г. от „Еко-Бул”ООД, с  

        представител Мехмет Самсунлу 

              2. Копие от становище на кметa на кметство с. Гъбене с вх.  

      № 10-64/26.04.2010 г. 

                        3. Копие от скици с № К00670, № К00671, № К00672, № К00673,  

      № К00674, № К00675, № К00676, № К00677, № К00678, № К00679,  

      № К00680, № К00681, № К00682, № К00683, № К00684, № К00685, 

      № К00686, № К00687, № К00688 и  № К00689 от 22.04.2010 г.  

      от Общинска служба по Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 128 

27.05.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ 

в землището на с. Гъбене, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал.8, т.2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Петко Петков Петков, с 

адрес с. Камещица, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с 

АОС № 1493/12.05.2010 г., находяща се в землището на с. Гъбене, местността 

„КАРАБОВО”, имот № 058015, ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 2,499 дка, 

начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА; категория на земята при 

неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица № К00671/04.05.2010 г., при годишен 

наем в размер на 17,22 лв. /седемнадесет лева и 22 ст./, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Петко Петков Петков, с 

адрес с. Камещица, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с 

АОС № 1492/12.05.2010 г., находяща се в землището на с. Гъбене, местността 

ОГРАДАТА, имот № 035029, ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 0,896 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ПЕТА, описана в скица № К00672/04.05.2010 г., при годишен наем в размер на 7,40 

лв. /седем лева и 40 ст./, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета 

от Общински съвет Габрово. 

 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Петко Петков Петков, с 

адрес с. Камещица, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с 

АОС № 1494/12.05.2010 г., находяща се в землището на с. Гъбене, местността 

„ОГРАДАТА”, имот № 085039, ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 1,915 дка, 

начин на трайно ползване – ЛИВАДА; категория на земята при неполивни условия – 

ДЕСЕТА, описана в скица № К00673/04.05.2010 г., при годишен наем в размер на 5,27 

лв. /пет лева и 27 ст./, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет Габрово. 

 

4. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т.1, 2 и 3 в едномесечен срок от 

влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-620/28.04.2010 г. от Петко Петков Петков 

              2. Копие от становище на кмета на кметство Гъбене  

      с вх. № 10-74/05.05.2010 г. 

                        3. Копие от скици с № К00671, № К00672, № К00673 от 04.05.2010  г.  

      от Общинска служба по Земеделие - Габрово. 

 

 

       

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 129 

27.05.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Мичковци, община Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал.8, т.2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Васил Коев Коев, с адрес с. 

Междене, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1464/20.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„РЯДКОТО”, имот № 021016, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 4,662 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ШЕСТА, описана в скица № К00657/14.04.2010 г., при годишен наем в размер на 

32,12 лв. /тридесет и два лева и 12 ст./, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

2. Кметът на Община Габрово да сключи договор по т. 1 в едномесечен срок от 

влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-437/06.034.2010 г. от Васил Коев Коев. 

              2. Копие от становище на км.наместник на км. наместничество  

        Мичковци с вх. № 10-77/11.05.2010 г. 

                        3. Копие от скици с  № К00657 / 14.04.2010  г. от Общинска служба по  

      Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 130 

27.05.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ 

в землище Габрово, Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лъчезар 

Александров Александров, с адрес ул. Свищовска № 88, ет. 5, ап. 13, гр. Габрово, за 

земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1489/12.05.2010 г., находяща се в 

землище Габрово, местността „АЗМАКА”, имот с идентификатор 14218.317.122, гр. 

Габрово, с площ 2,322 дка, начин на трайно ползване – ЛИВАДА; категория на земята 

при неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица № 2083/22.04.2010 г., при 

годишен наем в размер на 16,00 лв. /шестнадесет лева/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лъчезар 

Александров Александров, с адрес ул. Свищовска № 88, ет.5, ап.13, гр. Габрово, за 

земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1490/12.05.2010 г., находяща се в 

землище Габрово, местността „СТЪРНАТА”, имот с идентификатор 14218.316.49, гр. 

Габрово, с площ 4,854 дка, начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА; 

категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица № 

2084/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 33,44 лв. /тридесет и три лева и 44 

ст./, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет 

Габрово. 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лъчезар 

Александров Александров, с адрес ул. Свищовска № 88, ет.5, ап. 13, гр. Габрово, за 

земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1491/12.05.2010 г., находяща се в 

землище Габрово, местността „ЛИВАДАТА”, имот с идентификатор 14218.316.114, 

гр. Габрово, с площ 3,006 дка, начин на трайно ползване – ОВОЩНА ГРАДИНА;  

категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица № 

2085/22.04.2010 г., при годишен наем в размер на 20,71 лв. /двадесет лева и 71 ст./, 

определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет 

Габрово. 

4. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т.1, 2 и 3 в едномесечен 

срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-542/16.04.2010 г. от Лъчезар Александров  

      Александров 

                        2. Копие от скици с № 2083, № 2084, № 2085 от 22.04.2010 г. от Служба  

      по геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово 

 

 

       

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 131 

27.05.2010 г. 

 

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от Общински поземлен фонд 

за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от 

НРПУРОИ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 38 

ал. 1 и 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:   

 

1. Определя  следната земеделска земя от общински поземлен фонд, за отдаване 

под наем: 

 

1. Имот №116145 в местността „РАД ДЯЛ”, землище с. Гъбене, код по ЕКАТТЕ 

18215, община Габрово, с начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА, 

категория на земята при неполивни условия – ОСМА, с площ 16,278 дка, за имота 

има Скица №3780/14.12.1999  г. на Поземлена комисия - Габрово и Акт за частна 

общинска собственост № 1387/29.05.2003 г.  Началната тръжна цена е съгласно т. 11 

от Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер 

на 67,39 лв. /шестдесет и седем лева 39 ст./. 

 

2. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, при начална 

тръжна цена, съгласно т. 11 /в зависимост от категорията/ от Тарифата и т. 6 от 

Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ приета от Общински съвет 

Габрово, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет- 

Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от искане вх. № 26-338/15.04.2010 г. от „Еко-Бул”ООД, с  

         представител Мехмет Самсунлу 

                        2. Копие от скица №3780/14.12.1999 г. на Поземлена комисия –  

         Габрово 

                        3. Копие от становище на кмет на кметство с. Гъбене с  

       вх. № 10-64/26.04.2010 г. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 132 

27.05.2010 г. 

 

Предоставяне на юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални 

структури за безвъзмездно управление  части от имот – публична общинска 

собственост, представляващи паркоместа в общински гараж на ул.”Станционна” 9 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинска 

собственост и чл. 10, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Габрово, Общински съвет 

Габрово РЕШИ:  

 

1.1. Предоставя на Национален статистически институт Териториално 

статистическо бюро - Габрово за безвъзмездно управление за срок от 5 години част 

от имот – публична общинска собственост с АОС № 254/10.02.1997 г., представляващ 

паркомясто № 24 в  общински гараж на ул. ”Станционна” 9, гр. Габрово, за паркиране 

на 1 брой служебен  автомобил  

 

1.2. Предоставя на Министерство на финансите – Агенция „Митници” Митница 

Свищов /за нуждите на Митническо бюро – Габрово/ за безвъзмездно управление 

за срок от 5 години част от имот – публична общинска собственост с АОС № 

254/10.02.1997 г., представляващ паркомясто № 18 в общински гараж на ул. 

”Станционна” 9, гр. Габрово, за паркиране на 1 брой служебен автомобил  

 

1.3. Предоставя на Министерство на правосъдието Главна дирекция „Охрана” 

Областно звено „Охрана” – Габрово за безвъзмездно управление за срок от 5 

години част от имот – публична общинска собственост с АОС № 254/10.02.1997 г., 

представляващ паркомясто № 3 в общински гараж на ул. ”Станционна” 9, гр. 

Габрово, за паркиране на 1 брой служебен  автомобил  

 

1.4. Предоставя на Окръжна прокуратура – Габрово за безвъзмездно управление за 

срок от 5 години част от имот – публична общинска собственост с АОС № 

254/10.02.1997 г., представляващ паркомясто № 11 в общински гараж на ул. 

”Станционна” 9, гр. Габрово, за паркиране на 1 брой служебен  автомобил  

 

1.5. Предоставя на Държавен куклен театър – Габрово за безвъзмездно управление 

за срок от 5 години част от имот – публична общинска собственост с АОС № 

254/10.02.1997 г., представляващ паркомясто № 1 в общински гараж на ул. 

”Станционна” 9, гр. Габрово, за паркиране на 1 брой служебен  автомобил  

 

1.6. Предоставя на Министерство на земеделието и храните Областна дирекция 

„Земеделие” - Габрово за безвъзмездно управление за срок от 5 години части от 

имот – публична общинска собственост с АОС № 254/10.02.1997 г., представляващи 

паркоместа № 19 и № 20 в  общински гараж на ул. ”Станционна” 9, гр. Габрово, за 

паркиране на 2 броя служебни  автомобили  

 

1.7. Предоставя на Министерство на околната среда и водите Дирекция „ 

Национален парк Централен Балкан” за безвъзмездно управление за срок от 5 



години част от имот – публична общинска собственост с АОС № 254/10.02.1997 г., 

представляващ паркомясто № 26 в общински гараж на ул. ”Станционна” 9, гр. 

Габрово, за паркиране на 1 брой служебен  автомобил  

 

2. Задължава Кмета в едномесечен срок от получаване на решението да издаде 

заповеди, в които се определят всички необходими действия по управлението на 

предоставените имоти, както и заплащането на всички консумативни разходи по 

ползването. 

 

 

 

 

 

 

       

 


