
РЕШЕНИЕ № 163 

23.07.2009 г. 

 

Информация за изпълнение на бюджета на Община Габрово  

към 30.06. 2009 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 1 от Закона за 

общинските бюджети и чл. 33 от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането 

на общинския бюджет и във връзка с ПМС 156/17.06.2009 г., Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

 

Приема за сведение Информация за изпълнение на бюджета, инвестиционната 

програма и на специалната сметка за приходи от приватизация на Община Габрово  

към 30.06.2008 г. и антикризисните мерки за финансова стабилност през бюджетната 

2009 година. Неразделна част от Решението са Приложения 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 

 

Приложение: 1. Информация за изпълнение на бюджета на Община Габрово  

      към 30.06.2009 г.  

  2. Приложение 1 - Отчет за приходите по параграфи към 30.06.2009 г. 

    3. Приложение 2 - Отчет на разходите към 30.06.2009 г. по параграфи 

    4. Приложение 3 - Отчет на разходите по функции към 30.06.2009 г. 

    5. Приложение 4 - Отчет за изпълнение на инвестиционната програма  

        към 30.06.2009 г. 

    6. Приложение 5 - Отчет на план-сметката на специалната сметка за  

         приходи от приватизация по Закона за приватизация и  

         следприватизационен контрол към 30.06.2009 г. 

    7. Приложение 6 - Информация за хода на изпълнението на програмата  

        за разпределителни сделки  с общински имоти към 30.06.2009 г. 

    8. Приложение 7 – Антикризисни мерки за осигуряване  

        Финансова стабилност през бюджетната 2009 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 164 

23.07.2009 г. 

 

Подписване на Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг по Проект 

BG161PO001/1.1-01/2007/081: "Подобряване на социалната инфраструктура и 

качеството на социалните услуги за хората в неравностойно положение – принос 

към устойчивото развитие на община Габрово", финансиран по Оперативна 

програма "Регионално развитие" 2007-2013 с Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/040 от 03.02.2009 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: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за 

обезпечаване на общински дълг в размера на до 153 745,90 лв. (сто петдесет и три 

хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и деветдесет стотинки), представляващ 

10% аванс по Договор за безвъзмездна помощ No BG161PO001/1.1-01/2007/040 от 

03.02.2009 г, във връзка с реализиране на Проект BG161PO001/1.1-01/2007/081: 

„Подобряване на социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за 

хората в неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община 

Габрово". Общинският дълг се формира от безлихвен заем от централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им по проекта. Срокът за поемане на 

общинския дълг е до 2 (два) месеца след приключване на договора с Управляващия 

орган на Оперативна програма „Регионално развитие” - до 03 септември 2010 г. 

Записът на заповед да бъде изготвен съгласно Приложение І, представляващо 

неразделна част от решението.  

 

Приложение І: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 165 

23.07.2009 г. 

 

Подписване на Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг по Проект 

BG161PO001/4.2-01/2008/109: "Развитие на устойчива градска среда посредством 

междурегионално сътрудничество", финансиран по Оперативна програма 

"Регионално развитие" 2007-2013 с Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161PO001/4.2-01/2008/047 от 10.04.2009 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: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за 

обезпечаване на общински дълг в размера на до 80 842,80 лв. (осемдесет хиляди 

осемстотин четиридесет и два лева и осемдесет стотинки), представляващ 30% аванс 

по Договор за безвъзмездна помощ No. BG161PO001/4.2-01/2008/047 от 10.04.2009 г, 

във връзка с реализиране на Проект BG161PO001/4.2-01/2008/109: "Развитие на 

устойчива градска среда посредством междурегионално сътрудничество". Общинският 

дълг  се формира от безлихвен заем от централния бюджет за финансиране на разходи 

до възстановяването им по проекта. Срокът за поемане на общинския дълг е до 2 (два) 

месеца след приключване на договора с Управляващия орган на Оперативна програма 

„Регионално развитие” - до 10 юни 2010 г. Записът на заповед да бъде изготвен 

съгласно Приложение І, представляващо неразделна част от решението.  

 

Приложение І: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 166 

23.07.2009 г. 

 

Подписване на Запис на заповед за обезпечаване на общински дълг по Проект 

BG161PO001/1.1-01/2007/057: "Подобряване на културната инфраструктура – 

принос към устойчивото развитие на община Габрово", финансиран по Оперативна 

програма "Регионално развитие" 2007-2013 с Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007/052 от 03.02.2009 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: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за 

обезпечаване на общински дълг в размера на до 160 270,22 лв. (сто и шестдесет хиляди 

двеста и седемдесет лева и двадесет и две стотинки), представляващ 10% аванс по 

Договор за безвъзмездна помощ No. BG161PO001/1.1-01/2007/052 от 03.02.2009 г, във 

връзка с реализиране на Проект BG161PO001/1.1-01/2007/057: "Подобряване на 

културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово". 

Общинският дълг се формира от безлихвен заем от централния бюджет за 

финансиране на разходи до възстановяването им по проекта. Срокът за поемане на 

общинския дълг е до 2 (два) месеца след приключване на договора с Управляващия 

орган на Оперативна програма „Регионално развитие” - до 03 април 2010 г. Записът на 

заповед да бъде изготвен съгласно Приложение І, представляващо неразделна част от 

решението.  

 

Приложение І: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 167 

23.07.2009 г. 

 

Приватизация на Поземлен имот с идентификатор 59327.652.72, заедно с магазин в с. 

Потока, общ. Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, във връзка с чл. 1, ал. 

2, т. 3, чл. 31, ал. 1, във връзка с чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК; и чл. 5, във връзка с чл. 6 ал. 

1 от Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Габрово  РЕШИ: 

 

 1. Да се приватизират чрез публичен търг с явно наддаване от 14,00 ч., в 

заседателна зала на III-я етаж на Общината, на 29-я ден от датата на обнародването на 

настоящото решение в “Държавен вестник”, обект Поземлен имот с идентификатор 

59327.652.72, заедно с магазин в с. Потока, общ. Габрово с площ на земята 315 кв.м. и 

застроена площ 89 кв.м., при граници:59327.652.51;59327.652.73;59327.652.50; 

59327.652.5; 59327.652.52. 

  2. Търгът да се проведе при следните условия: 

  2.1. Начална тръжна цена – 12000  лв. 

  2.2. Стъпка на наддаване- 1000 лв. 

  2.3. Депозитът за участие в размер на 2000 лв, да се внесе по набирателна  

сметка с IBAN № BG52STSA93003305016910, BIC код на “Банка ДСК” е STSABGSF, 

не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга. 

  2.4. Тръжната документация ще се получава от следващия ден, след 

датата на обнародване на това решение в Държавен вестник в информацинния център 

на Общината, срещу представяне на документ за внесена такса от 300 лв. без ДДС в 

касата на Общината, не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга. 

  2.5. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на 

общината в надписан, запечатан, непрозрачен плик, не по-късно от 16.50 ч. на 

работния ден предхождащ датата на търга. 

  2.6. Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден, но не по 

късно от 16.00 ч. на работния ден предхождащ датата на търга, след закупуване на 

тръжната документация. 

  2.7. Начин на плащане- изцяло на една вноска и разплащане изцяло в 

левове - без използване на други законови платежни средства. 

3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за 

приватизационната продажба на обекта на търга. 

4. Ако търгът не се проведе поради липса на кандидати на 29-я ден от датата на 

обнародването на решението в “Държавен вестник”, да се проведе нов търг, при 

същите условия на 49 – я ден от обнародването на настоящето решение в ДВ. 

Тръжната документация ще се получава до деня предхождащ датата на търга, срок за 

подаване на предложенията - до 16.50 ч. на работния ден предхождащ датата на търга. 

Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на работния ден 

предхождащ датата на търга. 

5. Решението да се обнародва в двумесечен срок в Държавен вестник и се 

публикува в два централни ежедневника и един местен вестник. 



 6. Възлага на Кмета на Община Габрово и на Комисията за приватизация да 

предприеме всички необходими действия съобразно Правилника за дейността на 

Комисията за приватизация и Комисията за следприватизационен контрол и Решение 

№ 136/24.06.2004 г. на Общински съвет Габрово. 

 Неразделна част от предложението е препис-извлечение на Решение по т. 2 от 

дневния ред на проведеното заседание на 08.07.2009 г. на КП и тръжна документация. 

 

Приложение: Препис-извлечение и тръжна документация 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 168 

23.07.2009 г. 

 

Приватизация на 134 броя дялове от “Габрово Фарм” ЕООД представляващи 100 % от 

капитала на дружеството, чрез публичен търг с явно наддаване 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 във връзка с чл. 1, ал. 

2, т. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 2, т. 1 от ЗПСК, и чл. 5, във връзка с чл. 6, ал. 1 от 

Наредбата за търговете и конкурсите, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се приватизира чрез публичен търг с явно наддаване от 14,00 ч., който да 

се проведе в зала на III-я етаж на Общината, на 25-я ден от датата на обнародването на 

настоящото решение в “Държавен вестник” 134 броя дялове от “Габрово Фарм” ЕООД 

представляващи 100 % от капитала на дружеството със седалище гр. Габрово, адрес на 

управление: ул. ”Трети март” № 3. В капитала на дружеството са апортирани два 

недвижими имота представляващи: 

  - Самостоятелен обект, законно построен с идентификатор 14218.504.91.1.32, 

предназначен за склад в партера на жил.блок “Малчика”, ул. Свищовска № 73 със ЗП 

80 кв.м. с АОС № 97/09.02.1995 г., при граници на изток - ул.Свищовска; запад – мази 

и общи части; север - дворище; юг - дворище; отдолу - мази; отгоре - жилища. Обектът 

ще се продава с отстъпеното право на строеж върху УПИ І - за жил. стр., общ. 

обслужване, гаражи от кв. 50, по плана на гр. Габрово, І етап, ІІ част, заедно с 2,712 % 

идеални части от общите части на жил.блок; 

- Недвижим имот частна общинска собственост, законно построен, преустроен в 

аптека с АОС № 669/15.11.1999 г., с идентификатор 14218.504.91.1.32, находящ се в 

част от партерния етаж на жил. блок на ул. ”Ал. Стамболийски” № 1 със ЗП 117 кв.м. 

при граници. ул. Ал.Стамболийски № 1; двор; зелена площ и тротоар; самостоятелни 

обекти с № 14218.504.91.1.31 и 14218.504.91.1.33 /магазин и трафопост/; над обекта: 

жилища/ 14218.504.91.1.4; 14218.504.91.1.3; 14218.504.91.1.2; 14218.504.91.1.5. 

Обектът ще се продава с отстъпеното право на строеж върху УПИ І - за жил. стр., общ. 

обслужване и гаражи от кв. 92, по плана на гр.Габрово, ІІ етап, І част, заедно с 3,56 % 

идеални части от общите части  на жил.блок. 

 2. Търгът да се проведе при следните условия: 

  2.1. Начална тръжна цена – 269 000  лв. 

  2.2. Стъпка на наддаване- 10 000 лв. 

  2.3. Депозитът за участие в размер на 70 000 лв, да се внесе по 

набирателна сметка с IBAN № BG52STSA93003305016910, BIC код на “Банка ДСК” е 

STSABGSF, не по-късно от работния ден предхождащ датата на търга.  

 Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

  2.4. Тръжната документация ще се получава от следващия ден, след 

датата на обнародване на това решение в Държавен вестник, в центъра за информация 

и услуги на гражданите, срещу представяне на документ за внесена такса от 1000 лв 

без ДДС в касата на Общината, но не по-късно от  работния ден предхождащ датата на 

търга. 



  2.5. Предложенията за участие в търга се подават в деловодството на 

общината в надписан, запечатан, непрозрачен плик, не по-късно от 16.50 ч. на 

работния ден предхождащ датата на търга. 

  2.6. Огледът на обекта може да се извършва всеки работен ден, но не по 

късно от 16.00ч. на работния ден предхождащ датата на търга, след закупуване на 

тръжната документация. 

  2.7. Начин на плащане- изцяло на една вноска и разплащане изцяло в 

левове - без използване на други законови платежни средства. 

 3. Утвърждава тръжната документация и проекта на договор за 

приватизационната продажба на обекта на търга. 

4. Ако търгът не се проведе поради липса на кандидати на 25-я ден от датата на 

обнародването на решението в “Държавен вестник”, да се проведе нов търг, при 

същите условия на 42– я ден от обнародването на настоящето решение в ДВ. Тръжната 

документация ще се получава до деня предхождащ датата на търга, срок за подаване 

на предложенията - до 16.50 ч. на работния ден предхождащ датата на търга. Огледът 

на обекта може да се извършва всеки работен ден до 16.00 ч. на работния ден 

предхождащ датата на търга. 

5. Решението да се обнародва в двумесечен срок в Държавен вестник и се      

публикува в два централни ежедневника и един местен вестник. 

 6. Възлага на Кмета на Община Габрово и на Комисията за приватизация да 

предприеме всички необходими действия съобразно Правилника за дейността на 

Комисията за приватизация и Комисията за следприватизационен контрол и Решение 

№ 136/24.06.2004 г. на  Общински съвет Габрово. 

 Неразделна част от предложението е препис извлечение на Решение по т.1 от 

дневния ред на проведеното заседание на 08.07.2009 г. на КП и тръжна документация. 

   

Приложение: Препис-извлечение и тръжна документация 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 169 

23.07.2009 г. 

 

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща Бюфет за 

продажба на закуски, находяща се в СОУ “Отец Паисий”, 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 

СОУ „Отец Паисий”, гр. Габрово, представляваща Бюфет за продажба на закуски, 

разположен на първия етаж във втория корпус на сградата, в ляво от входа за 

столовата, с достъп откъм южния вход на училището, с полезна площ от 20,00 кв.м, за 

срок до 30.06.2014 г., при начална месечна наемна цена 67,00 /шестдесет и седем/ лв.  

без 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 

изискванията на раздел ІІІ от Наредба № 26/21.11.2000 г. 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 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 СОУ “Отец Паисий” да открие процедура за 

провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, в срок до 2 /два/ 

месеца, считано от датата на получаване на решението. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 170 

23.07.2009 г. 

 

Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

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

СОУ “Отец Паисий”, 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, представляваща 

Разливочна, находяща се в СОУ “Отец Паисий”, гр. Габрово, разположена в 

югозападната част на кухненския блок, състояща се от умивалня за съдове, умивалня 

за плодове и кухня, с обща полезна площ от 110,50 кв.м., с възможност за достъп 

откъм столовата и самостоятелен достъп от южния вход /към умивалнята/, с право на 

ползване на санитарен възел, с предназначение – организиране на ученическо хранене, 

за срок до 30.06.2014 г., при начална месечна наемна цена 183,00 /сто и осемдесет и 

три/ лв. без 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 

изискванията на раздел ІІІ от Наредба № 26/21.11.2000 г. 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 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 СОУ “Отец Паисий” да открие процедура за 

провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем в срок до 2 /два/ 

месеца, считано от датата на получаване на решението. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 171 

23.07.2009 г. 

 

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

Книжарница, находяща се в СОУ “Отец Паисий”, 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 СОУ “Отец Паисий”, 

гр. Габрово, представляваща Книжарница, разположена на първия етаж във втория 

корпус на сградата, с достъп откъм южния вход на училището, с полезна площ от 20,00 

кв.м., с предназначение – продажба на книжарски стоки и учебни пособия, за срок до 

30.06.2014 г., при начална месечна наемна цена 44,00 /четиридесет и четири/ лв. без 

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 СОУ “Отец Паисий” да открие процедурата за 

провеждане на публичен търг за отдаване под наем в срок до 2 /два/ месеца, считано от 

датата на получаване на решението. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 172 

23.07.2009 г. 

 

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

Книжарница, находяща се в ОУ “Цанко Дюстабанов”, 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 “Цанко 

Дюстабанов”, гр. Габрово, представляваща самостоятелно обособен обект, разположен 

на първия етаж в старата сграда на училището, в дясно по коридора след централното 

фоайе, с достъп от централния вход, с полезна площ от 12,00 кв.м., с право на ползване 

на санитарен възел, с предназначение – продажба на книжарски стоки и ученически 

пособия, за срок до 30.06.2014 г., при начална месечна наемна цена от 40,00 

/четиридесет/ лв. без 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 “ Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово, да открие 

процедурата за провеждане на публичен търг за отдаване под наем в едномесечен срок, 

считано от датата на изтичане срока на договора за наем. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 173 

23.07.2009 г. 

 

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

Кабинет за дентална медицина, находящ се в СОУ “Райчо Каролев”, 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 и 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 СОУ “Райчо 

Каролев”, гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина, разположен на 

първия етаж в Корпус Б на училищната сграда, в ляво от фоайето, с достъп откъм 

централния вход, с право на ползване на санитарен възел на първия етаж, с полезна 

площ от 18,00 кв.м., с предназначение – дентална медицина, за срок от 5 /пет/ години, 

считано от датата на подписване на договора за наем, при начална месечна наемна 

цена от 75,00 /седемдесет/ лв. без 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 СОУ “Райчо Каролев”, гр. Габрово, да открие 

процедурата за провеждане на публичен търг за отдаване под наем в срок до 2 /два/ 

месеца, считано от датата на получаване на решението. 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 174 

23.07.2009 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.510.150, ул. 

Рачо Ковача № 1/ 

 

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 № 1249 от 11.03.2009 г., 

представляващ ПИ 14218.510.150 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

петстотин и десет, точка, сто и петдесет/ по кадастралната карта на гр. Габрово, с площ 

84 кв.м., незастроен, представляващ УПИ V – 147 от кв. 240 по плана на гр. Габрово – 

ІІІ етап, при граници: ПИ 14218.510.178; ПИ 14218.510.201; ПИ 14218.510.149 и ПИ 

14218.510.151, при начална тръжна  цена  50 400.00 /петдесет хиляди и четиристотин/ 

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:  Скица                                                                                                 

 

    

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 175 

23.07.2009 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Апартамент № 16, ул. 

“Лазурна” № 14, гр. Габрово/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 47, ал. 3 от ЗОС, във връзка с чл. 

28 от НУРУЖННОЖ и чл. 49, ал. 1 и чл. 86, ал. 1, т. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет 

Габрово РЕШИ:  

 

 1. Да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот  –  

частна общинска собственост, актуван с АОС № 474/14.10.1997 г., представляващ 

самостоятелен обект с идентификатор 14218.501.487.2.16 /четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и едно, точка, четиристотин осемдесет и седем, 

точка, две, точка, шестнадесет/ по кадастралната карта на гр.Габрово, при съседни 

самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - 14218.501.487.2.17; под обекта - 

14218.501.487.2.13; над обекта – няма, представляващ Апартамент № 16, ет. 6, ул. 

Лазурна № 14, кв.Трендафила, находящ се в сграда № 2, построена в ПИ 

14218.501.487, заедно с принадлежащите му маза № 16 в сутерена на сградата, 2.220 % 

идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж  върху 

общинска земя,  при начална тръжна цена 28 000/двадесет и осем хиляди/ лева. 

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:  Схема 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 176 

23.07.2009 г. 

 

Продажба на общинска земя, предвидена като придадена по регулация към имот на 

физическо лице на основание чл. 58 ал. 1 и 2 от НРПУРОИ в с. Велковци, гр. Габрово 

 

На основание чл., 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58 ал. 1 и 2 от 

НРПУРОИ, Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде продадена земя-общинска собственост на Нено Генчев 

Гичев, представляваща: ПИ с площ 14 кв.м., при граници: ул.о.т.23-24; ул.о.т.24-115 и 

ПИ 131, предаваема част към УПИ ІІ-131 от кв.11 по плана на с. Велковци, 

общ.Габрово.   Цената на имота е  154/ сто петдесет и четири/ лева или 11 лв/кв.м. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

2. Задължава кмета в тримесечен срок от приемане на решението да предприеме 

действия по издаване на заповед и сключване на договор за продажба на имота. 

 

Приложение: Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 177 

23.07.2009 г. 

 

Продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижими имоти № 015084 и № 

015085 – частна общинска собственост в землище Яворец, с обща площ 224,433 дка 

 

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 включат в Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост на община Габрово за 2009г. в раздел 5- продажба на 

земеделски земи, като т. 5.7. земеделска земя №015084 в землището на с. Яворец,с 

площ 222,074 и земеделска земя № 015085 в землището на с. Яворец, с площ 2,359 дка 

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

недвижими имоти- частна общинска собственост, в м. „Багдалата”, в землището на с. 

Яворец, ЕКАТТЕ 87120, общ. Габрово, начин на трайно ползване-храсти, категория на 

земята–VІ;  

с № 015084, актуван с АОС № 1466/17.10.2003 г., с площ 222,074 дка, при 

граници: имот № 015075- полски път; имот № 015081- нива; имот № 015078 - нива; 

имот № 015075 -  полски път; имот № 015067 - полски път; имот № 015066 - нива; 

имот № 015058 - полски път; имот № 015059 - използваема ливада; имот № 015060 - 

използваема ливада; имот № 015058 - полски път; имот № 015061- храсти; имот № 

000073 - полски път; имот № 015062 - храсти; имот № 000073 - полски път; имот № 

015086 - храсти; имот № 000073 -  полски път; имот № 015085 - храсти, и 

с №015085, актуван с АОС № 1450/17.10.2003 г., с площ 2,359 дка, при граници: 

имот № 015084 - храсти,  

при начална тръжна цена 156 540 /сто петдесет и шест хиляди петстотин и 

четиридесет/ лева. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

Цената на имота 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 да проведе търг с явно наддаване в 

шестмесечен срок от приемане на Решението и да извърши всички действия за 

неговото правилно и законосъобразно изпълнение. 

 

Приложение:  Скици – 2 бр.,АОС – 2 бр.  

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 178 

23.07.2009 г. 

 

Учредяване безсрочно безвъзмездно право на строеж върху имот – частна  общинска 

собственост /ПИ 81904.6.3 в кв. Етъра, гр. Габрово/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 1 от  ЗОС, във връзка 

с  чл. 67, ал. 2 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

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

информационен център на площ до 100 кв.м., върху имот - частна общинска  

собственост, актуван с АОС № 1331 от 10.07.2009 г., представляващ ПИ 81904.6.3 по 

одобрената кадастралната карта на гр.Габрово, находящ се в землище Чарково, с площ 

от 578 /петстотин седемдесет и осем/ кв.м., незастроен, при граници: ПИ 81904.6.1, ПИ 

81904.20.108 и ПИ 81904.6.2., без търг или конкурс в полза на Дирекцията на природен 

парк „Българка”, със седалище и адрес на управление гр.Габрово, ул. ”Минзухар” № 1.   

2. Архитектурният облик на новата сграда да бъде съобразен с прилежащата 

архитектурна среда на АЕК Етъра. 

3. 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     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 179 

23.07.2009 г. 

 

Откриване на процедури за отдаване под наем на язовири, обособени като учебно-

практически комплекси за любителски риболов - публична общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 4, ал. 1 от ПЗР на ЗСН, чл. 14, ал. 7 

и ал. 8 от ЗОС и писмо с изх. № 07 – 141/10.04.2009 г. на Министъра на земеделието и 

храните, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се отдадат  под наем чрез публичен търг с явно наддаване за срок от 5 /пет/ 

години следните язовири, обособени като учебно - практически комплекси за 

любителски риболов - публична общинска собственост: 

1.1.    

Язовир “Синкевица”, поземлен имот с идентификатори 14218.257.41, по  

           кадастрална карта на гр. Габрово /местността „Синкевица”/, одобрена със  

заповед № РД -18-50/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АК, с площ от 

114.090  дка – АОС №345/16.07.1997 г. 

Язовир “Пача бара”, землище с.Гарван, имот №000085, ЕКАТТЕ 14533, с площ 

от 11.886   дка – АОС №350/16.07.1997 г.       

Язовир “Гиргини –ІІ”, с. Гиргини, землище с.Гарван, имот № 000015, ЕКАТТЕ 

14533, с площ от 14.643 дка – АОС №349/16.07.1997 г. 

    Язовир “Разсадника”, с. Рачевци, землище с.Поповци, имот № 000208, ЕКАТТЕ 

57675, с площ от 22.476 дка –АОС №347/16.07.1997 г.     

    Язовир “Белчев дол”, с.Прахали, землище с.Поповци, имот № 000032, ЕКАТТЕ 

57675, с площ от 3.451 дка – АОС №344/18.07.1997 г.  

при начална наемна цена в размер на 500.00 лв. /без включен ДДС/ на година общо за 

петте обекта. 

1.2.  

Язовир “Сеферчер”, землище с. Яворец, имот №000106, ЕКАТТЕ 87120, с площ  

 от 18.479 дка и водостопорни съоръжения – имот №000111, ЕКАТТЕ 87120, с  

 площ от 2.507 дка - АОС №346/16.07.1997 г. 

при начална наемна цена в размер на 50.00 лв. / без включен ДДС/ на година . 

 2. Кметът на Община  Габрово в едномесечен срок от получаване на Решението 

да открие  процедурите за провеждане на публични търгове за отдаване под наем по 

реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ и съгласно нормативните 

разпоредби, уреждащи материята.  

 

Приложениe: Писмо с изх. №  07–141/10.04.2009 г. на Министъра на земеделието и  

    храните - копие 

 

      

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 180 

23.07.2009 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 гр. 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: 544 броя  Става: 543 броя 

 

1.2. ІІ
-ра

 група - “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 

    собственици, чиито имоти са отчуждени”   

Било: 5 броя   Става: 6 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: 

 гр. Габрово, бул. „Трети март” № 27, вх. Б, ет. 1, ап. 6 - апартамент. 

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

Увеличава броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 

собственици, чиито имоти са отчуждени с 1 брой: 

 гр. Габрово, бул. „Трети март” № 27, вх. Б, ет. 1, ап. 6 - апартамент. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 181 

23.07.2009 г. 

 

Именуване и преименуване на улици. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

1. Преименува считано от 01.01.2010. г. дублиращата по име задънена улица, 

намираща се в квартал „Русевци”, без осови точки ( по късата ), от „Зорница” на 

„Вечерница” 

2. Именува считано от 01.01.2010. г. улица намираща се в квартал „Русевци” без 

осови точки, свързваща площад „Българка” с улица „Щастие” на „Баба Илийца” 

3. Преименува считано от 01.01.2010. г. намиращата се в село Борики улица 

„Братя Иван Калпазанови” на „Братя Калпазанови” 

4. Преименува считано от 01.01.2010. г. намиращата се в село Борики улица 

„Стръмна” на „Стара Планина” 

5. Възлага на кмета на Община Габрово в едномесечен срок от приемане на 

настоящото решение да уведоми заинтересуваните институции за взетото решение по 

т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4. 

 

Приложение: Протокол на Временната комисия по именуване и преименуване на  

    общински обекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 182 

23.07.2009 г. 

 

Изваждане на недвижим имот от списъка на публичната общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал.4 от 

НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

      

1. Имотът, находящ се на ул.”Николаевска”№ 53 - поземлен имот 14218.511.190 

по кадастралната карта на гр.Габрово, с площ 232кв.м., заедно с построената в него 

двуетажна сграда 14218.511.190.1., със застроена площ 149 кв.м. се обявява за частна 

общинска собственост. 

2. Да се извади от списъка на  публичната общинска собственост описания в т.1 

имот. 

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

Решението да извърши всички действия за правилното му законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложения: 1. Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 183 

23.07.2009 г. 

 

Изменение на решение № 125/17.07.2008 год. 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

 

Изменя свое Решение 125,  в т. 3 от 17.07.2008 год., както следва:  

 

БИЛО 

Предоставя за безвъзмездно ползване от „Габрово днес” ЕООД четири стаи от 

първия етаж на сградата намираща се на ул.”Априловска” № 9 за осъществяване на 

дейността до следващо решение на Общински съвет, но не за по вече от 10 години. 

 

СТАВА 

Предоставя за безвъзмездно ползване от „Габрово днес” ЕООД четири стаи от 

първия етаж на сградата намираща се на ул.”Априловска” № 9 за осъществяване на 

дейността до сключване на договор за приватизация, но не за по вече от 10 години 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 184 

23.07.2009 г. 

 

Изваждане на недвижим имот от списъка на публичната    общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 от ЗОС, чл. 2, ал.4 от 

НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

      

1. Имотът, находящ се в с. Новаковци, общ.Габрово, представляващ масивна 

сграда на един етаж, със застроена площ от 315 кв.м., състояща се от следните 

подобекти: магазин, ЗОХ и приемателен пункт, построена в терен за „Магазин, сграда 

битови услуги, ОФ клуб” от кв. 28 по плана на с. Новаковци, общ. Габрово се обявява 

за частна общинска собственост. 

2. Да се извади от списъка на обектите публичната общинска собственост на 

територията на Община Габрово, описаният в т. 1 имот. 

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

Решението да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 185 

23.07.2009 г. 

 

Изменение на Решение № 4 от 06.12.2007 г.(изменено с Решение № 50 от 13.03.2008 г. 

и Решение N 119/19.06.2008г.) на Общинския съвет за Определяне числен и поименен 

състав на постоянните комисии на Общински съвет Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във вразка 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 свое Решение № 4 от 06.12.2007 г. (изм. с Решение № 50/13.03.2008 г. и 

Решение N: 119/19.06.2008 г.) в частта състава на: 

 

т. 3. 2. Комисия по финанси и бюджет 

Председател: Диана Гатева 

Зам. председател: Павлина Цанева 

        Членове:  1. Димитър Димитров 

              2. Пламен Недков 

   3. Лена Енева 

   4. Марин Боевски 

   5. Стефан Христов 

 

 т. 3. 3 Комисия по градоустройство, комунално стопанство и транспорт, 

както следва: 

 

Председател: Димитър Димитров 

Зам. председател: Иван Николов 

        Членове:  1. Иван Гръчки 

              2. Димитър Михайлов 

   3. Фьодор Леонтиев 

   4. Тодор Тодоров 

   5. Ивелин Райчев 

 

т. 3. 9 Комисия по европейска интеграция, международни контакти и 

проекти, както следва:   

 

Председател:   Божидар Стойков 

Зам. председател:  Клайв Уилкинсън 

        Членове:  1. Веселина Димова 

             2. Любен Ялъмов  

   3. Ивелин Стоянов 

   4. Митко Даскалов 

   5. Марин Боевски 

 

 



т. 3. 10 Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в 

неравностойно положение, както следва: 

 

Председател: Веселина Димова 

Зам. председател: Пламен Петров 

        Членове:  1. Славчо Чавдаров 

              2. Миглена Пройнова 

   3. Павлина Цанева 

   4. Снежана Сидерова 

   5.  Богдан Мерджанов 

 

 

 

 

 

 

       

 


