
 

РЕШЕНИЕ № 148 

29.07.2010 г. 

 

Изпълнение решенията на Общински съвет – град Габрово, приети в периода 01 юли 

2009 г. – 30 юни 2010 г. 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Приема представения отчет относно изпълнение решенията на Общински съвет 

Габрово, приети в периода от 01 юли 2009 година  до 30 юни 2010 година. 

 

Приложение: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Габрово за периода  

  01 юли 2009 г. – 30 юни 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 149 

29.07.2010 г. 

 

Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот, находящ се 

м.”Оградата”, землище Жълтеш 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и от ППЗСПЗЗ, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се промяни начина на трайно ползване на поземлен имот № 028228, 

находящ се в местността „Оградата” в землището на с. Жълтеш, община Габрово, 

категория на земята при неполивни условия – осма, с площ 4.883 дка при граници: 

имот № 000088-път IV кл.; имот № 028308-път IV кл.; имот №028306 – стопански 

двор; имот № 028122-пасище с храсти от „пасище с храсти” в „ливада”.     

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение: Скица № К01476/08.04.2010 г. от ОСЗ - Габрово  

              АОС № 1173/17.04.2002 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 150 

29.07.2010 г. 

 

Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на  

Книжарница, находяща се в ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово – обособена 

част от публична общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 12, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под 

наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ОУ “Св.Св. 

Кирил и Методий”, гр. Габрово, с АОС № 359/29.07.1997 г. и Протокол образец 

16/30.07.1970 г., находящо се в УПИ ІІІ – за ЕСП училище от кв. 52 по действащия 

ПРЗ на гр. Габрово – І-ви етап, V-та част, кв. Голо бърдо, съответстващ на 

идентификатор 14218.501.561.3 по кадастралната карта на гр. Габрово, 

представляваща самостоятелно обособен обект - Книжарница, разположена в първи 

надземен етаж от сградата на училището, вдясно от централния вход, с обща полезна 

площ от 15,40 кв.м., с право на ползване на санитарен възел, с предназначение – 

продажба на книжарски стоки и ученически пособия, за срок до 30.06.2015 г. Начална 

месечна наемна цена - 34,00 /тридесет и четири/ лв. Върху наемната цена не се 

начислява ДДС. 

2. Публичният търг да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ 

от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово. 

3. Задължава директора на ОУ “Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Габрово, да 

открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем, в срок до 1 

/един/ месец, след изтичане на срока на действащия договор за наем. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 151 

29.07.2010 г. 

 

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на Кухненски блок - публична общинска собственост, находящ се в VІ ОУ 

“Иван Вазов”, гр. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в 

VІ ОУ “Иван Вазов”, гр. Габрово - кв. 18, парцел ХХХV, дв. 6300, 73-та част по 

действащия ПРЗ на кв. Дядо Дянко – Хаджицонев мост, съответстваща на 

идентификатор 14218.517.168.3 по кадастралната карта на гр. Габрово, 

представляваща Кухненски блок със спомагателни и сервизни помещения към него, 

разположени в полуподземната част от двуетажната сграда на училището, с достъп 

откъм столовата и откъм южната страна на сградата, с обща полезна площ от 101,18 

кв.м., с предназначение – за организиране на ученическо столово  хранене,  за срок до 

15.06.2015 г., при начална конкурсна цена 167,00 /сто шестдесет и седем/ лв. на месец. 

Върху наемната цена не се начислява ДДС. 

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, 

предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, при следните 

конкурсни условия: 

2.1. Задължителни условия на конкурса: 

2.1.1. Наемателят се задължава да организира ученическото хранене съобразно 

нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и утвърден от 

РИОКОЗ – Габрово задължителен асортимент - минимум за групи храни и напитки, 

определени в ценовата листа; 

2.1.2. Наемателят е длъжен да приготвя кулинарна продукция за ученическо 

столово хранене, съобразно изискванията на действащия “Сборник рецепти за 

ученическите столове и бюфети”, изд. “Техника”, София, 2002 г.; 

2.1.3. Приготвянето на храни в обекта задължително се съгласува с органите на 

държавния здравен контрол; 

2.1.4. Наемателят се задължава да осигурява всекидневен безплатен обеден 

порцион на минимум 10 деца от семейства с нисък социален статус по списък, 

предложен от педагогическия съвет на училището. 

3. Задължава директора на VІ ОУ “ Иван Вазов” да открие процедура за 

провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем в срок до 1 /един/ 

месец, считано от датата на получаване на решението. 

 

       

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 152 

29.07.2010 г. 

 

 

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на Кухненски блок - публична общинска собственост, находящ се в ПМГ 

“Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в 

ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово, с АОС №512/10.12.1997 г. и Протокол 

образец 16 от 22.01.1980 г., разположена в УПИ І от кв. 18 по действащия ПРЗ на кв. 

Радичевец, 44 и 45-та части, представляваща Кухненски блок със спомагателни и 

сервизни помещения към него, съответстващ на идентификатор 14218.518.373.1 по 

кадастралната карта на гр. Габрово, находящ се на първи надземен етаж и в част от 

полуподземния етаж  в едноетажния корпус от западната страна на сградата, с достъп 

откъм столовата и два самостоятелни входа откъм двора на гимназията, с обща 

полезна площ от 243,43 кв.м., от които в първи надземен етаж: кухненски блок – 49,92 

кв.м.; спомагателни помещения – 65,23 кв.м.; фоайе – 17,76 кв.м.; коридори – 23,90 

кв.м.; офис – 9,45 кв.м. и сервизно помещение – 4,27 кв.м.; в полуподземния етаж: 

складове – 51,30 кв.м.; ½ ид.ч. от фоайе с товарен асансьор – 16,00 кв.м. и ½ ид.ч. от 

коридор – 5,60 кв.м. Предназначение на обекта – за организиране на ученическо 

столово хранене и приготвяне на закуски, хлебни и сладкарски изделия.  Срок на 

договора за наем - до 30.06.2015 г. Начална конкурсна цена – 402,00 /четиристотин и 

два/ лв. на месец. Върху наемната цена не се начислява ДДС. 

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, 

предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, при следните 

задължителни конкурсни условия: 

2.1. Задължителни условия на конкурса: 

2.1.1. Наемателят се задължава да организира ученическото хранене съобразно 

нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и утвърден от 

РИОКОЗ – Габрово задължителен асортимент - минимум за групи храни и напитки, 

определени в ценовата листа; 

2.1.2. Наемателят е длъжен да приготвя кулинарна продукция за ученическо 

столово хранене, съобразно изискванията на действащия “Сборник рецепти за 

ученическите столове и бюфети”, изд. “Техника”, София, 2002 г.; 

2.1.3. Приготвянето на храни в обекта задължително се съгласува с органите на 

държавния здравен контрол; 

2.1.4. Наемателят се задължава да осигурява всекидневен безплатен обеден 

порцион на минимум 15 деца от семейства с нисък социален статус по списък, 

предложен от педагогическия съвет на училището. 



3. Задължава директора на ПМГ “Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово да открие 

процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем в срок 

до 1 /един/ месец, считано от датата на получаване на решението. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 153 

29.07.2010 г. 

 

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на Кухненски блок - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 

“Неофит Рилски”, гр. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в 

ОУ “Неофит Рилски”, гр. Габрово, с АОС № 367/29.07.1997 г. и Протокол образец 

16/04.02.1961 г., съответстваща на идентификатор 14218.518.281.3 по одобрената 

кадастрална карта на гр. Габрово, представляваща Кухненски блок, разположен в 

полуподземната част от централния корпус на сградата, с възможност за достъп 

откъм надземния етаж и със самостоятелен вход откъм западната страна на 

училищния двор, с полезна площ от 47,50 кв.м., с предназначение – разливочна за 

ученическо хранене, за срок до 15.06.2015 г., при начална конкурсна цена 79,00 

/седемдесет и девет/ лв.  

Върху наемната цена не се начислява ДДС. 

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, 

предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, при следните 

задължителни конкурсни условия: 

2.1. Наемателят се задължава да организира ученическото хранене съобразно 

нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и утвърден от 

РИОКОЗ – Габрово задължителен асортимент - минимум за групи храни и напитки, 

определени в ценовата листа; 

2.2. Наемателят се задължава да осигурява всекидневен обеден порцион на 

минимум 5 деца от семейства с нисък социален статус по списък, предложен от 

педагогическия съвет на училището. 

3. Задължава директора на ОУ “Неофит Рилски” да открие процедура за 

провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем в срок до 1 /един/ 

месец, считано от датата на получаване на решението. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 154 

29.07.2010 г. 

 

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на Бюфет за ученически закуски - публична общинска собственост, находящ 

се в ОУ “Христо Ботев”, гр. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 12, ал. 2, чл. 110, ал. 1 и чл. 111, ал.4 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в 

ОУ “Христо Ботев”, разположено в УПИ І – училище от кв. 29 по плана на гр. 

Габрово, 91-92 части по ПРЗ на кв. Палаузово, съответстваща на идентификатор 

14218.533.15.4 по кадастралната карта на гр. Габрово, представляваща Ученически 

бюфет за закуски, разположен на първи надземен етаж от сграда на училището, с 

достъп откъм централния вход, във фоайето на работилницата по „Труд и техника”, с 

полезна площ от 9,00 кв.м., за срок до 15.06.2015 г., при начална конкурсна цена 30,00 

/тридесет/ лв. на месец.  

Върху наемната цена не се начислява ДДС. 

2. Публично оповестеният конкурс да се проведе по реда и условията, 

предвидени в глава VІ от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово, при следните 

задължителни конкурсни условия: 

2.1. Задължителни условия на конкурса: 

2.1.1. Наемателят се задължава да организира ученическото хранене съобразно 

нормативните изисквания за здравословно хранене на учениците и утвърден от 

РИОКОЗ – Габрово задължителен асортимент - минимум за групи храни и напитки, 

определени в ценовата листа; 

2.1.2. Наемателят се задължава да осигурява ежедневно 10 /десет/ бр. безплатни 

закуски за деца от семейства с нисък социален статус по списък, предложен от 

педагогическия съвет на училището. 

3. Задължава директора на ОУ “Христо Ботев” да открие процедура за 

провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем в срок до 1 /един/ 

месец, считано от датата на получаване на решението. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 155 

29.07.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /УПИ І – 67 от кв. 1, заедно със 

сграда, с. Източник, общ. 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 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Да се включи в Програмата за придобиване , управление и разпореждане с 

общинска собственост през 2010 г. в раздел І. Имоти частна общинска собственост за 

продажба по реда на чл. 35 от ЗОС и учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС, 

точка 1. Продажба на земя и сгради, като т. 1.15. УПИ І-67 от кв.1 по плана на с. 

Източник, общ.Габрово, заедно с построената в него сграда.  

2. Да се открие процедура за  продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 

имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 378 от 13.08.1997 г., вписан в 

том V-157, вх. № 1658/14.07.2010 г., партида 13122  и АОС № 1365 от 03.09.2009 г., 

вписан в том VІІІ-150, вх. № 2449/09.09.2009 г., партида 7187 в Агенция по 

вписванията, Служба по вписванията гр. Габрово, представляващ урегулиран 

поземлен имот І - 67 /първи римско, тире, шестдесет и седем/, обществено 

обслужващи дейности от кв. 1 /едно/ по плана на с. Източник, общ. Габрово, с площ 

от 2150 /две хиляди сто и петдесет/ кв.м., при граници: улица с о.т. 3-4-5; край на 

регулацията, терен за озеленяване, край на регулацията, терен за озеленяване и край 

на регулацията, заедно с построената в него масивна сграда, състояща се от: първи 

/приземен/ етаж, със застроена площ 124.70 кв.м. и втори етаж, със застроена площ  

176.60 кв.м., при начална тръжна цена 15 168.00 /петнадесет хиляди сто шестдесет и 

осем/ лева, без ДДС. 

Сградата е законно построена и по действащия устройствен план на гр.Габрово 

е запазена като елемент на застрояване. 

За сградата има възстановени строителни книжа, одобрени на 07.12.2004 г. от 

главния архитект на Община Габрово. 

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.  

3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение:АОС №  378/ 23.08.1997 г.; 

                       АОС № 1365/03.09.2009 г.;   

 Скица 

 

       

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 156 

29.07.2010 г. 

 

Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно 

построена върху нея сграда /с. Янковци, общ. Габрово/ 

 

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

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

  

1. Да се извърши продажба на недвижим имот – частна общинска    

собственост, актуван с АОС № 1497 от 12.07.2010 г., вписан в том V-171, вх.№ 

1679/15.07.2010 г. в Служба по вписванията гр. Габрово, представляващ УПИ ІІІ-41 

от кв. 12 по плана на с. Янковци, общ.Габрово, с площ 730 кв.м., при граници: улица 

о.т.21-22; УПИ ІV-41; край на регулацията; УПИ ІІ-41, на Цонка Пенкова Узунова, 

собственик на построената в имота жилищна сграда, при цена 3 430 /три хиляди 

четиристотин и тридесет/ 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:  Скица  

   АОС № 1497/12.07.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 157 

29.07.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост  

 Втори /първи надпартерен/ етаж на ул.”Априловска” № 9/, гр. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка 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 публичен търг с явно наддаване на 

имот  – частна общинска собственост, актуван с АОС № 248 от 17.01.1997 г.,вписан в 

том V-163, вх. № 1665/14.07.2010 г., партида 13133-13141 в Агенция по вписванията, 

Служба по вписванията гр.Габрово, представляващ самостоятелен обект в сграда – 

втори /първи надпартерен/ етаж с идентификатор 14218.505.672.5.2 по одобрената 

кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, със застроена площ  110.09 

кв.м., от сградата на  ул.”Априловска” № 9, гр. Габрово, заедно с отстъпеното право 

на строеж върху поземлен имот с идентификатор 14218.505.672 и 11.590% ид.части от 

общите части на сградата = 13.74 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 

на същия етаж: няма; под обекта: 14218.505.672.5.1; над обекта: 14218.505.672.5.3, 

при начална тръжна цена  92 080.00 /деветдесет и две хиляди  и осемдесет/, заедно с 

отстъпеното право на строеж. 

Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово. 

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 № 248 от 17.01.1997 г.; 

                          2. Схема и скица.                    

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 158 

29.07.2010 г. 

 

Учредяване право на строеж върху имот – частна общинска собственост /комплекс 

„Дунав”, гр.Габрово/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС и чл. 67, ал. 

1, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 62, ал. 1 и чл. 64, ал. 8 от Закона за енергетиката,   

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се учреди възмездно безсрочно право на строеж за изграждане на  

Трафопост със застроена площ 15.60 кв.м. върху имот - частна общинска    

собственост, актуван с АОС № 1153 от 25.03.2002 г., вписан в том ІІІ-109, вх. № 

1228/14.05.2002 г., п.кн.628, стр.223, Служба по вписванията гр. Габрово, 

представляващ Урегулиран поземлен имот І – за спорт, озеленяване и трафопост от 

кв. 213 по плана на гр.Габрово – ІІІ етап, І част, незастроен, представляващ ПИ 

14218.509.597 по кадастралната карта на гр. Габрово, без търг или конкурс в полза на 

„Е.ОН България Мрежи” АД, със седалище и адрес на управление гр. Варна, при 

пазарна  цена в размер на 5 616 /пет хиляди шестстотин и шестнадесет/ лева и 

обезщетение за сервитутната зона в УПИ І в размер на 639 лв. за 21.30 кв.м. 

Цената, обезщетението и всички данъци и такси по сделката да се изплатят, в 

едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на 

приобретател.  

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на 

решението, да извърши  всички действия за  правилното му  и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  Скица  и АОС № 1153/25.03.2002 г.   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 159 

29.07.2010 г. 

 

Одобряване разходите за командировки на Председателя на Общински съвет Габрово  

за първо и второ тримесечие на 2010 г. съгласно приложена справка 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4 от 

Наредбата за командировките в страната Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Одобрява направените разходи за командировки на Председателя на Общински 

съвет Габрово за първо и второ тримесечие на 2010 г.в размер на 420,00 

/Четиристотин двадесет лева/, съгласно приложена справка. 

 

Приложение: Справка за извършените разходи за командировки за първо и второ  

    тримесечие на 2010 г. на председателя на ОбС 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 160 

29.07.2010 г. 

 

Подписване на Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг във връзка с 

авансово плащане по проект 158-131-139-139 ”Техническа помощ за подготовка на 

инвестиционно предложение за подобряване на ВиК инфраструктурата на квартали 

Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово за последващо финансиране по 

приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”, Договор за безвъзмездна помощ 

158-131-С139/12.01.2009 г., Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.» 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг 

и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за 

обезпечаване на общински дълг в размер на 50 068,80 лв. (петдесет хил. шестдесет и 

осем лв. и 80 ст.), представляващ 20% от максималната стойност на безвъзмездната 

финансова помощ по договор 158-131-С139/12.01.2009 г., проект ”Техническа помощ 

за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване на ВиК 

инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово 

за последващо финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”, 

Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.». Обезпечението се освобождава в 

срок до три месеца след одобряване на окончателния доклад по договор за 

безвъзмездна финансова помощ № 158-131-С139/12.01.2009 г. 

          Записът на заповед да бъде изготвен съгласно Приложение 2, представляващо 

неразделна част от решението.  

 

Приложения: 1.  Копие на Протокол от публично обсъждане по проект ”Техническа  

       помощ за подготовка на инвестиционно предложение за подобряване  

       на ВиК инфраструктурата на квартали Борово, Велчевци, Славовци и  

       Гачевци на гр. Габрово за последващо финансиране по приоритетна  

       ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013”, Договор за безвъзмездна  

       помощ 158-131-С139/12.01.2009 г., Оперативна програма «Околна  

       среда 2007 – 2013 г.» от 29.06.2010 г.  

2. Запис на заповед по образец към договор за безвъзмездна финансова 

помощ 158-131-С139/12.01.2009 г.   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 161 

29.07.2010 г. 

 

Подписване на Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг във връзка с 

авансово плащане по проект 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ 

ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, Договор за безвъзмездна финансова помощ 58111-

СО77-268/23.02.2010 г., Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.» 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг 

и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Габрово, Общински съвет ГабровоРЕШИ: 

 

Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за 

обезпечаване на общински дълг в размер на 23 489 450, 24 лв. (двадесет и три 

милиона четиристотин осемдесет и девет хиляди четиристотин и петдесет лева и 

двадесет и четири стотинки), представляващ 20% от максималната стойност на 

безвъзмездната финансова помощ по договор 58111-СО77-268/23.02.2010 г., проект 

58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, 

Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.». Обезпечението се освобождава в 

срок до три месеца след одобряване на окончателния доклад по договор за 

безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО77-268/23.02.2010 г.  

          Записът на заповед да бъде изготвен съгласно Приложение 2, представляващо 

неразделна част от решението.  

 

Приложения: 1. Копие на Протокол от публично обсъждане по проект 58111-77-268  

      ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО  

      от 29.06.2010 г.  

  2. Запис на заповед по образец към договор за безвъзмездна финансова  

      помощ 58111-СО77-268/23.02.2010 г.   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 162 

29.07.2010 г. 

 

Допълнение на списъка за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска 

собственост, към Решение № 36/13.03.2008 г. 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за общинската 

собственост, чл. 11, ал. 1, чл. 86, ал. 1, т. 1 и чл. 92 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се отдава под наем за срок от 5 години, част от имот – публична общинска 

собственост, включен в списък – Приложение № 1, неразделна част от настоящото 

решение. 

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

публичен търг за отдаване под наем на част от имот – публична общинска 

собственост, по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ. 

3. Началният месечен наем е в размер на 13,80 лв. /тринадесет лева и 80 ст./, без 

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

съвет Габрово  / ІV зона, т. 5/. 

 

Приложение: Приложение №1: Допълнение към списъка на частите от имоти –  

    публична общинска собственост, подлежащи на отдаване под наем. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 163 

29.07.2010 г. 

 

Oтдаване под наем на част от нежилищен имот – частна общинска собственост, 

находяща се в сградата на ул. Чардафон № 17, на Сдружение с нестопанска цел с 

наименование  ”БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ СЪЮЗ”, Общински съвет на БАС 

гр. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 6 от Закона 

за общинската собственост и чл. 17, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

 

1. Да се отдаде под наем на Сдружение ”БЪЛГАРСКИ АНТИФАШИСТКИ 

СЪЮЗ”, Общински съвет на БАС гр. Габрово, с представител Олег Димитров Цонев - 

Председател на Общински съвет на БАС гр.Габрово, част от нежилищен имот – 

частна общинска собственост, с АОС № 527 / 04.02.1998 г. г., находяща се на партера 

на сграда на ул. Чардафон №17 гр. Габрово, представляваща: Стая - втора по ред, от 

ляво на входа, с предназначение за офис, с обща площ от 9.00 кв.м., при заплащане на 

месечен наем в размер на 8,91 лв. /осем лева и 91 ст./, без ДДС по Тарифа 

Приложение 1 към НРПУРОИ, т.4, за I зона – 0.99 лв. за 1 кв.м, за срок от 4 /четири/ 

години. 

2. Възлага на Кмета  на Община Габрово в едномесечен срок след влизане в 

сила на настоящото решение да сключи договор за наем със Сдружение „Български 

антифашистки съюз”, Общински съвет на БАС - гр. Габрово, с представител Олег 

Димитров Цонев - Председател. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 164 

29.07.2010 г. 

 

Разкриване на социална услуга в общността -  „Център за социална рехабилитация 

и интеграция”/ЦСРИ/, с целева група: деца и младежи с проблеми от аутистичния 

спектър и техните родители, като делегирана от държавата дейност, считано от 

01.01.2011 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 36в от Правилника за 

приложение на закона за социално подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Разкрива социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация 

и интеграция”, за деца до 18 годишна възраст с проблеми от аутистичния спектър и 

техните родители, с капацитет 20 места, като делегирана от държавата дейност, 

считано от 01.01.2011г.  

2. Услугата ще се предоставя в недвижим имот частна общинска собственост  - 

първи етаж от източната част на сграда на ул. „Ивайло” №13, в гр.Габрово.  

 3. Финансирането на социалната услуга в общността „Център за социална 

рехабилитация и интеграция” ще се осъществява, като делегирана от държавата 

дейност чрез общинския бюджет на основата на утвърден с Решение на МС годишен 

стандарт за услугата.  

4. Възлага на Кмета на Община Габрово да изпрати Решението, комплектовано 

с необходимите документи до Директора на Регионална Дирекция „Социално 

подпомагане” – Габрово, съгласно чл.36а от ППЗСП.  

 

Приложение: Копие от документ за собственост на жилището, където ще се  

  предоставя социалната услуга.    

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


