
РЕШЕНИЕ № 199 

24.09.2009 г. 

 

Откриване на процедура за предоставяне на концесия за Изграждане със средства на 

концесионера, съгласно утвърдена схема на 113 броя спиркозаслони на 86 броя 

автобусни спирки, с рекламни пана и преместваеми съоръжения за продажба на 

печатни изделия,  върху земя публична общинска собственост, представляваща 

прилежаща инфраструктура и принадлежност към общински улици; управление, 

поддържане и право на експлоатация на автобусните спирки за извършване на 

рекламна дейност и продажба на печатни изделия 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 39, ал. 1 и ал. 2  във връзка с чл. 38 от Закона за 

концесиите, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Открива процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение на 

строеж - Изграждане със средства на концесионера, съгласно утвърдена схема на  

113 броя спиркозаслони на 86 броя автобусни спирки, с рекламни пана и 

преместваеми съоръжения за продажба на печатни изделия, върху земя 

публична общинска собственост, представляваща прилежаща инфраструктура 

и принадлежност към общински улици; управление, поддържане и право на 

експлоатация на автобусните спирки за извършване на рекламна дейност и 

продажба на печатни изделия. 

 

1. Обект и предмет на концесията: 

С цел задоволяване на обществени потребности Концедентът предоставя за 

концесиониране земя-публична общинска собственост, представляваща 

транспортната инфраструктура и принадлежност към общински улици, по които се 

осъществява превоз на пътници в гр. Габрово от редовните линии за обществен 

транспорт и включва 86 броя спирки. 

Предмет 

Концедентът предоставя на Концесионера правото да изгради, да управлява и 

поддържа след въвеждането в експлоатация, да експлоатира обекта на концесията за 

срока на концесионния договор, за строителство по смисъла на чл. 3 от Закона за 

концесиите на нови спиркозаслони -113 бр. на 86 бр. автобусни спирки, с рекламни 

пана и преместваеми съоръжения за продажба на печатни изделия, за сметка и риск 

на концесионера срещу концесионно възнаграждение. 

2.Стопански дейности, които могат да се осъществяват чрез обекта на 

концесията. 

Услугите и стопанските дейности, които ще се извършват с обекта на 

концесията включват: стопанската експлоатация на спиркозаслоните и останалите 

съоръжения, която ще се реализира чрез предоставяне на платена реклама на 

предвидените пана и търговска дейност в павилионите за продажба на печатни 

изделия. 

3.Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и 

принадлежности: 

а)съществуващи: метални конструкции, в по-голямата си част - ремонтирани 

и боядисани, не са предвидени места за инвалиди, надписите са избелели и на 



повечето места не се четат, видът на заслоните не отговаря на съвременните 

изисквания и нормативни разпоредби. 

б)подлежащи на изграждане: предвижда се да бъдат изградени нови 113 

спиркозаслони на 86 автобусни спирки на превозните средства от редовните линии за 

обществен превоз на пътници в гр. Габрово, с рекламни пана и преместваеми 

съоръжения за продажба на печатни изделия. Предвиждат се  следните елементи: 

зона на изчакване; зона за качване; съоръжение за чакащи пътници; места за сядане; 

място за инвалидна количка; рекламно пано с вътрешно осветление; преместваемо 

съоръжение за продажба на печатни изделия / в случаите на комбинирано 

съоръжение/; указателна табела с разписание; съд за смет. 

Опис на спирките за предоставяне на концесия: 
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1. Русевци Ул.Н. Геров 3 1 средна 1,8A,9,12,22,22A,

33,34,36 

9 1д. 

2. Сухата чешма  3 0 -    0 

3. Крушата Ул.Свищовска 2 1 средна 1,4,6,8A,9,12,22,2

2A33,34,36 

11 1д. 

4. Свищовска Ул.Свишовска 2 1 средна 1,4,6,8A,9,12,22,2

2A33,34,36 

11 0 

5. Блок Катюша Ул.Могильов 2 1 малка 1,4,6,8A,9,12,22,2

2A 

4 0 

6 У-ще Св.Св. 

Кирил иМетодий 

Бул.Могильов 2 1 малка 1,4,6,8A,9,12,22,2

2A 

8 0 

7 Зелена ливада Бул.Могильов 2 2 голями 1,4,6,8A,9,12,22,2

2A 

8 0 

8. Стадион 

Априлов 

Бул.Могильов 2 2 малки 1,4,6,8A,9,12,22,2

2A 

8 0 

9.  ПТГ Д-р 

Василиади 

Ул.Ст. Караджа 1 2 средни 1,4,6,8A,9,12,22,2

2A 

8 1д 



10 Разклон 

Трендафил 

Ул. Лазурна 2 2 средни 4,33,34,36 8 0 

11 Ул.Тота Венкова  2 1 малка 4 1 0 

12 Трендафил  2 2 малки 33,34,36 3 0 

13 STS  4 2 малки 33,34,36 3 0 

14 Топливо /газ/  4 1 малка 31,34 2 0 

15 Депо  4 1 малка 31,34 2 0 

16 Техномат  4 1 средна 31,34 2 0 

17 Бойката  4 2 малки 3,5,31,33,36 5 0 

18 Бойката/междин

на/ 

 4 1 малка 3,5 2 0 

19 Фирма Глобус  4 1 малка 3,5 2 0 

20 Бойката-

обръщало 

 4 1 малка 3,5 2 0 

21 Златари-

Читалище 

 4 1 малка 13 1 0 

22 Златари 

ул.Просвета 

 4 1 малка 13 1 0 

23 Стефановци2  4 1 малка 13 1 0 

24 Стефановци1  4 1 малка 13 1 0 

25 Експрес сервиз  3 2 малка 3,5,13,31,33,36 6 0 

26 Подем Ул.Ал.Стамбол

ийски 

2 1 средна 2 1 0 

27 Колелото Пл. Белорусия 2 2 големи 2,3,13,32А, 

31,33,36 

7 0 

28

. 

Ж.п.гара Ул.Брянска 2 1 средна 2,3,13,32А, 

31,33,36,7 

8 0 

29 ПТГ ”Д-р 

Василиади” 

Ул.Брянска Иц 2 средни 2,3,13,32А, 

31,33,36,5,7 

9 0 

30 Рачо ковача Ул.Ю.Венелин Иц 2 големи 1,5,7,8А,32A,31,3

3, 36 

8 1 д  

  

31 Пл. Възраждане  Иц 1 средна 2,4,4А,6,22,22A,1

1 

7 1 

32 ОББ Ул.Ю.Венелин 1 2 големи 1,5,7,8А,32A,31,3

3, 36 

8 1 д. 

33 Майчина грижа Бул. Априлов  1 0 За с/ка на  

МОЛ 

2,4,4А,11,22,22A 6 0 

34 Текстилмаш Бул. Априлов 1 2 средни 1,2,4,4A,5,7,8А,2

2, 

22A,32A,31,33,36 

13 1л. 

35 Шиваров мост Пл. Кап. дядо 

Никола 

1 2 средни 1,5,7,8A,32A,31,3

3, 36 

8 1д. 

36 Радичевец Ул.Йосиф 

Соколски и 

КДН 

2 2 средна 

лява 

малка 

дясна 

1,7,8A,32A,36 5 0 

37 КДН Бул. Столетов 2 1 

1 

средна 

лява 

1,7,8A,32A,36 5 0 



малка 

дясна 

38 Бичкиня Бул. Столетов 2 1 средна 

лява 

1,7,8A,32A,36 5 0 

39 У-ще „Хр. 

Ботев” 

Бул. Столетов 2 0 средна 

лява 

малка 

дясна 

1,7,8A,32A,36 5 0 

40 Инструмент Бул. Столетов 2 2 средна 1,7,8,8A,32A,36 6 0 

41 Илевци/на 

разклона/ 

Бул. Столетов 3 1 малка 1,7,8,8А, 4 0 

42 Болтата Бул. Столетов 3 2 малки 1,7,8,8А, 4 0 

43 Варчевци1 Бул. Столетов 3 1 малка 1,7,8,8А, 4 0 

44 Варчевци 

разклон 

Бул. Столетов 3 1 малка 1,7,8,8А, 4 0 

45 Варчевци2 Бул. Столетов 3 1 малка 1,7,8,8А, 4 0 

46 Етъра  4 2 малки 1,7,8,8А, 4 0 

47 Етъра музей  4 2 малки 7,8,8А 3 0 

48 Минковото  4 1 малка 7 1 0 

49 Ножаров  4 1 малка 7 1 0 

50 Нова махала 1  4 2 малки 7 1 0 

51 Нова махала 2  4 1 малка 7 1 0 

52 Нова махала 3  4 1 малка 7 1 0 

53 Шумели 1  4 1 малка 7 1 0 

54 Шумели 2  4 1 малка 7 1 0 

55 Ябълка  4 1 малка 7 1 0 

56 Чарково 1  4 1 малка 8,8А 2 0 

57 Чарково 2  4 1 малка 8,8А 2 0 

58 Еловица  - 0     - 8,8А 2 0 

59 ВиК Бул. 3-ти март 2 2 средни  2,4,4A,11,22,22A 6 0 

60 Буря Бул. 3-ти март 3 2 средна 

лява, 

малка 

дясна 

2,4,4A,11,22,22A 6 0 

61 Мак Бул. 3-ти март 3 2 средна 

лява, 

малка 

дясна 

2,4,4A,11,22,22A 6 0 

62 БКС Бул. 3-ти март 3 2 средна 

лява 

2,4,4A,11,22,22A 6 0 

63 Дядо Дянко Бул. 3-ти март 3 1 средна 

дясна 

2,4,4A,11,22,22A 6 0 

64 Печатница Бул. 3-ти март 3 2 малки 2,4,4A,11,22,22A 6 0 

65 КАТ Бул. 3-ти март 3 1 средна 2,4,4A,11,22,22A 6 1 л. 

66 Бул. Вапцаров Бул. 3-ти март 3 1 малка 2,4,4A,11,22,22A 6 0 

67 Хаджи Цонев 

мост 1 

Бул. 3-ти март 3 2 малки 2,4,4A,11,22,22A 6 0 

68 Хаджи Цонев Бул. 3-ти март 3 2 малки 2,22,22А 3 0 



мост 2 

69 Недевци   4 1 малка 2,22,22А 3 0 

70 Недевци 1  4 1 малка 2,22,22А 3 0 

71 Недевци 2  4 1 малка 2,22,22А 3 0 

72 Лютаци  4 1 малка 2,22А 2 0 

73 Войново  4 1 малка 11,12 2 0 

74 Войново център  4 1 малка 11,12 2 0 

75 Болница Д-р Илиев -

детския 

3 1 средна 9 1 0 

76 Люб. Чешма Ул.Чардафон 1 2 средна 3,13 2 0 

77 Летен театър Ул.Чардафон 1 2 средна 3,13 2 0 

78 Борово Ул.Н. 

Войновски 

2 1 малка 3,13 2 0 

79 Изчислит. 

Център 

Ул.Н. 

Войновски 

3 0 малка 3,13 2 0 

80 У-ще Н. 

Войновски 

Ул.Н. 

Войновски 

3 2 голяма 

лява 

малка 

3,13 2 0 

81 Дом майка и дете Ул.Н. 

Войновски 

3 1 малка 3,13 2 0 

82 Велчевци Ул.Н. 

Войновски 

3 1 малка 3,13 2 0 

83 Синкевица  3 1 малка 3,13 2 0 

84 Гачевци  4 1 малка 3,13 2 0 

85 Гачевци 

обръщало 

 4 1 малка 3,13 2 0 

86 Тончевци  4 2 малки   0 

 

Всичко:   113  бр. спиркозаслони  за чакащи пътници,  

                      9  бр. търг. обекти /РЕП/   

 

4. Срок на концесията - 15 години. 

5. Начална дата на концесията - датата на влизане в сила на концесионния 

договор. 

6. Условия за осъществяване на концесията - изграждане на обектите и 

съоръженията от прилежащата инфраструктура в обекта на концесията е на риск на 

концесионера. 

7. Основни права и задължения по концесионния договор: 

7.1. Права и задължения на концедента: 

7.1.1. Концедентът има право: 

1. да изисква от концесионера извършване на работното проектиране и 

изграждане на обекта на концесията качествено и в сроковете, посочени в 

концесионния договор, обвързващата оферта /Приложение...../ и в инвестиционната 

програма /Приложение.../; 

2. да получи  собствеността върху инженерна, научно-техническа и друга 

информация и документация във връзка с изграждането на обекта на концесията и 

неговата експлоатация;  

3. да получава дължимото концесионно възнаграждение при условията и в 

сроковете, определени в концесионния договор;  



4. да контролира изпълнението на задълженията на концесионера във връзка с 

изграждането на обекта на концесията и неговата експлоатация; 

5. да извършва, ако счете за необходимо проверки на място във връзка с 

водената счетоводна отчетност на Концесионера по изпълнение на настоящия 

договор;  

6. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна 

на концесионера на основните задължения и условията на концесията;  

7. да получи обекта на концесията  и собствеността върху построеното по чл.2 

от договора от Концесионера, в състояние, което съответства на неговото 

предназначение, при запазен естетичен вид,  отговарящ на условията за 

експлоатация; 

8. да иска изменение на договора, при настъпване на условията, определени в 

Закона за концесиите; 

9. да усвои гаранциите, за изпълнение на договора и за изпълнение на 

инвестиционната програма в случаите предвидени в съответния раздел на договора. 

7.1.2. Концедентът се задължава: 

1. да оказва съдействие на концесионера във връзка с осъществяването на 

правата му при изграждането и експлоатацията на обекта на концесията;  

2. да предаде на концесионера ползването на земята, необходима за 

изграждането на обекта на концесията;  

3. да не препятства концесионера при осъществяване на правата му по 

концесионния договор;  

4. да не предоставя права на трети страни за ползване на обекта на концесията 

за срока на концесионния договор освен за дейности, различни от дейността на 

концесионера и при условие, че няма да препятстват неговата дейност;  

5. да заплати обезщетение на концесионера при предсрочно прекратяване на 

концесията не по вина на концесионера, освен в случаите на прекратяване при 

условията на чл. 74, ал. 1 от Закона за концесиите. 

7.2. Права и задължения на концесионера 

7.2.1.Концесионерът има право: 

1. да изгради предвиденото в чл.2 от договора на съответната концесионна 

територия по предварително одобрени проекти; 

2. да експлоатира, управлява и поддържа обекта на концесията (без да 

получава компенсации); 

3. да получава паричните приходи от експлоатацията на обекта на концесията; 

4. да възстанови обекта на концесията след случаи на непреодолима сила; 

5. да изисква от органа, представляващ Концедента по концесионния договор 

да му предаде обекта на концесията в срока и при условията, определени в договора; 

6. да изисква от концедента да премахне всички пречки за спокойната и 

несмущавана експлоатация на обекта; 

7. при последващо възникване на опасност за околната среда, човешкото 

здраве или обществения ред да бъде своевременно уведомяван от страна на 

концедента, респ. да получи констатациите от компетентния орган, установил 

наличието на тези обстоятелства;  

8. да сключва договори с подизпълнители, по правилата на ЗК за 

осъществяване предмета на концесията, без да може да им прехвърля правата и 

задълженията си. 

7.2.2. (1) Концесионерът  се задължава: 



1. да инвестира собствени средства в размер на ......лева, съгласно Оферта, 

приложение към договора, за период от две години  за проектиране, изграждане и 

въеждане на обекта, предмет на концесията, в експлоатация и да извършва  търговска 

дейност, съгласно чл.11 от договора. 

2. да изгради със свои средства и на свой риск  предвидения брой автобусни 

спирки по предварително одобрените от Община Габрово проекти. 

3. да спазва нормативните изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

човешкото здраве и обществения ред; 

4. да финансира и осигури отстраняването на нанесените в резултат от 

дейността му щети на околната среда в 30 /тридесет/ дневен срок от причиняването 

или констатирането им ; 

5. да предоставя възможност и осигурява условия за извършване на текущ 

контрол от страна на Концедента по изпълнение на договора, вкл. за ползването на 

обекта по предназначение; 

6. да полага грижа на добър стопанин за обекта на концесията и да го 

поддържа в състояние, кореспондиращо на специфичните технически изисквания за 

този вид съоръжения; 

7. да изготви и  съгласува с Концедента инвестиционна програма, инженерни и 

технически проекти  и график за изпълнението им в едномесечен срок от сключване 

на концесионния договор. След съгласуването им с Концедента документацията  

става неразделна част от договора.  

8. за наложителни ремонтни работи невключени в документите по т.7 , 

Концесионерът следва своевременно да извести Концедента. 

9. при прекратяване на концесионния договор, след изтичане на определения 

срок или предсрочно, да предаде обекта в състояние, годно за ползване и отговарящо 

на нормативните изисквания за безопасност и за опазване на околната среда, 

съгласно чл 7, ал. 3 и 4 от договора; 

10. да сключва ежегодно за своя сметка застраховка върху построеното 

съгласно чл.2 от договора за концесия в полза на Концедента ; 

11. да води точна, редовна аналитична счетоводна отчетност за изпълнение на 

настоящия договор, използвайки подходяща и адекватна електронна 

програма.Счетоводната отчетност да позволява събиране на необходимите данни за 

осъществяване правото на Концедента по чл.12, т.5 

12. да изготвя на база водената счетоводна отчетност по т.11 годишен отчет за 

приходите и разходите и да го представя на Концедента  в срок до 31 март на 

годината следваща отчетната, с цел определяне на концесионното плащане за 

текущата година. 

13. да извършва всички  концесионни плащания, в сроковете и при условията, 

предвидени в договора и обвързващата  оферта на Концесионера; 

14. да заплати гаранции по вид, в срок и размер, определени от Концедента; 

15. да изготви и съгласува с Концедента всички необходими или свързани с 

изграждането и функционирането на обекта на концесията инженерни и технически 

проекти и техните актуализации, екологични и инвестиционни програми, 

комплексни планове и други в предвидения срок;  

16. да не се разпорежда и обременява обекта на концесията и свързаните с нея 

права, в това число да ги отдава под аренда, наем или да внася ползуването им в 

дружества, в това число и граждански с трети лица; 



17. да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство 

или други действия, които могат да доведат до увреждане на околната среда или да 

застрашат обекта на договора; 

18. да използува обекта на концесията само за посоченото в договора 

предназначение и изчерпателно посочените дейности, като извършването на каквато 

и да е друга дейност, неупомената в договора, да става само след изменението му по 

взаимно съгласие на страните; 

19. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното 

използуване на концесионната площ от трети лица, поименно посочени от 

Концедента, без право на обезщетение за това; 

20. да почиства прораслата растителност, облагороди и подобри естетичния 

външен вид на прилежащите територии към спирките; 

21. при изграждане и експлоатиране на предмета по чл.2 на договора носи 

отговорност за третирането и транспортирането на отпадъци от строителни 

площадки и поддържането чистотата в обекта съгласно Закона за управление на 

отпадъците. 

8. Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 

подизпълнители 

Концедентът не поставя ограничения, част от строителството в обекта на 

концесията да се извършва от подизпълнител. Концесионерът определя 

подизпълнителите (ако има такива) по реда на чл.54 от Закона за концесиите. 

9. Забранява се отдаването на обекта на концесията под наем на трети 

лица от концесионера. Концесионерът може да предоставя дейности по 

експлоатацията и поддържането на обекта на концесия на подизпълнители, 

след писмено съгласуване с кмета на общината. 

10. Вид и размер на гаранцията за изпълнение на задълженията на 

концесионния договор: 

Концесионерът предоставя на Концедента под формата на банкова гаранция 

или парична сума, внесена по сметка на Концедента в срок до датата на подписване 

на договора гаранция за изпълнение на задълженията по договора за концесия, като 

се задължава да я поддържа за целия му срок в размер на 20 000 лв., която ще 

обезпечава изпълнението на задълженията за плащане по чл.16, ал.1, т.1 и т.3 от 

договора и задълженията по чл.15, ал.1, т, 2, т.3, т.4 , т.6, т.9;т.10, т.11, т.12, т.13, т.18, 

т.21, както за заплащане на лихви и неустойки. 

1. При неизпълнение или забавено изпълнение на посочените задължения, 

установено с двустранно подписан протокол гаранцията се усвоява от Концедента в 

установения за съответното неизпълнение размер. 

2. След усвояване на част или цялата гаранция от Концедента, Концесионерът 

е длъжен да възстанови размерът и в 10 -дневен срок от усвояването. 

3. Концедентът връща на Концесионера гаранцията по чл. 18, ал.1,  след 

изтичане срока на концесионния договор или прекратяване на договора от страна на 

Концедента без вина на Концесионера  без да дължи лихви за този период. За 

връщането /освобождаването/ на гаранцията се съставя  двустранен протокол. 

Концесионерът предоставя на Концедента под формата на банкова гаранция 

или парична сума, внесена по сметка на Концедента в срок до датата на подписване 

на договора  за обезпечаване на задължението за изпълнение на инвестиционната 

програма на сума в размер на .....    лв., представляваща 2% от стойността  на 

предложените с Офертата инвестиционни разходи и я поддържа за срока на 



извършване на разходите до цялостното изграждане и въвеждане на обекта в 

експлоатация. 

1. При неизпълнение или забавено изпълнение задължението за извършване на 

планираните инвестиции за съответната година, установено с двустранно подписан 

протокол гаранцията се усвоява от Концедента в установения за съответното 

неизпълнение размер. 

2. След усвояване на част или цялата гаранция от Концедента, Концесионерът 

е длъжен да възстанови размерът и в 10- дневен срок от усвояването. 

3. Концедентът връща на Концесионера гаранцията по чл.18, ал.2,   след 

завършване изграждането на обектите в срок и с необходимото качество, 

удостоверено с двустранен протокол без да дължи лихви. 

11.Вид и условия за извършване на концесионното плащане 
1. еднократно концесионно плащане в размер на .........лв., съгласно Офертата 

на Концесионера /но не по- малко от 10 100 лв./,  платимо в 10 /десет/ дневен срок от 

подписване на договора.  

2. годишно концесионно плащане в размер на 16% /шестнадесет процента/ от 

годишния финансов резултат за предходната година , преди данъчно облагане, но не 

по-малко от еднократното концесионно плащане, коригирано с коефициента на 

натрупаната за периода инфлация, спрямо годината на сключване на договора /по 

данни на НСИ. 

(2). Гратисният период, през който Концесионерът се освобождава от 

концесионно плащане е срока за проектиране, строителство и въвеждане на обекта в 

експлоатация, но не повече от ............... месеца, съгласно представената Оферта от 

Концесионера. 

(3) Годишното концесионното плащане се извършва ежегодно на две равни 

вноски, както следва:  

- първа вноска: до 31 май на текущата година; 

- втора вноска: до 30 ноември на текущата година; 

(4) За годината на въвеждане на обекта в експлоатация концесионното плащане 

се определя според броя на месеците на  по 1/12 част от еднократното концесионно 

плащане, коригирана с  коефициента на натрупаната за периода инфлация, спрямо 

годината на сключване на договора.  

(5) Концесионерът предоставя на Комисията за контрол  в срок до 31 март на 

текущата година годишен отчет за приходите и разходите за предходната година, с 

оглед определяне и контрол на годишното концесионно плащане. 

12. Концесионерът е длъжен при изграждането на съоръженията в обекта на 

концесията и при управлението и поддържането им да спазва действащата 

нормативна уредба, свързана с опазването на околната среда, на човешкото здраве, на 

защитените територии, зони и обекти и на обществения ред, включително 

действащите наредби, приети от Общински съвет и заповеди на Кмета на общината. 

13. Компенсации по чл.6 от Закона за концесиите не се предвиждат. 

14. Концесионерът е длъжен да застрахова за срока на концесията за своя 

сметка и в полза на концедента обекта на концесията. 

15. Други изисквания, свързани с характера на концесията, които не са 

нормативно определени - не се предвиждат. 

16. Процедура за предоставяне на концесия - концесионерът да бъде определен 

чрез открита процедура. 

17. Критерии за подбор и документи за доказване на съответствието с тях: 



17.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност: 

 изисквания и изискуеми документи: 
17.1.1. Притежаването на опит на кандидата или на участник в обединението 

през последните 5 календарни години, преди датата на подаване на офертата в 

дейности по: 

а) рекламна дейност; 

 б) дейности, идентични или сходни с дейности, които допринасят за 

подобряване обслужването на населението. 

В случай, че участника в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице на критерия "Пригодност за изпълнение на професионална дейност" 

следва да отговаря водещия участник в обединението. 

17.1.2. Изискуеми документи: 

а) Професионална квалификация или друг идентичен документ съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, през   

последните  5  календарни години преди датата на подаване на офертата и/или  

б) доказателства за опит в извършването на стопанските дейности по 

18.1.1. - списък-декларация на изпълняваните  договори  през последните 5 

календарни години, лицензии, разрешителни, писма за потвърждение или други 

документи съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен. 

17.2. Икономическо и финансово състояние: 

изисквания и изискуеми документи: 
17.2.1. регистриран основен капитал на кандидата – минимума, определен в 

ТЗ  за капиталовите дружества. 

17.2.2. балансова и/или пазарна стойност на активите на кандидата не по-

малко от 150 000 лв, която се удостоверява с годишния финансов отчет или със 

съответната пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители; 

17.2.3. приходи за поне една от последните 3 години, преди датата на 

подаване на офертата в размер на не по-малко от 200 000 лв. – представят се 

годишни финансови отчети на кандидата за последните три години. 

В случай, че участника в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице на критерия "Икономическо и финансово състояние" следва да отговаря  

водещия участник в обединението. 

17.2.4. Изискуеми документи: 

а) заверени от представляващия дружеството копия на пълни годишни 

финансови отчети за последните 3 години, доказващи изискванията на т. 18.2.2. 

и 18.2.3.  

б) Декларация за регистрация  по Закона за Търговския регистър и единният 

идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние, издадено 

не по-рано от един месец преди подаване на офертата.  

В случай, че участник доказва съответствието си с критерия за подбор 

"Икономическо и финансово състояние", чрез възможностите на трето лице - 

акционер и/или съдружник, включително на участниците в обединението, се 

представят: 

- документите по буква а) и б) от третото лице; 

- доказателства, че участника ще има на разположение възможностите на 

трето лице. Като доказателства ще бъдат приети всякакви договори и други 

документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното 

местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че  



представените документи: са с обвързваща сила; изпълнението им ще даде 

възможност на участника да използва финансовите възможности на третото лице   

при изпълнение на концесионния договор; са относими към конкретния критерий,   

за доказване съответствието с който се прилагат. 

17.3. Технически възможности и/или професионална квалификация: 

изисквания и изискуеми документи: 
17.3.1. изпълнението на договори с предмет извършването на дейности и/или 

услуги по критерия "Пригодност за изпълнение на професионална дейност" и/или 

17.3.2. притежаване на техническо оборудване - собствено или наето – за 

осигуряване качественото изпълнение на услугите, които ще се извършват с 

обекта на концесия и/или 

17.3.3.представяне на техническите и други лица, включително на тези, 

които ще отговарят за изпълнение на концесионния договор. 

В случай, че участника в процедурата е обединение, което не е юридическо 

лице на критерия "Технически възможности и/или професионална 

квалификация" следва да отговаря най-малко един от участниците в обединението. 

17.3.4. Изискуеми документи: 

а) декларация, съдържаща списъци на изпълнени и/или изпълнявани за 

последните 5 календарни години договори с предмет, извършването на дейности 

и/или услуги по критерия "Пригодност за изпълнение на професионална дейност"; 

декларацията съдържа и основните елементи на договорите: вид и обем на 

осъществяваните дейностите и/или услуги, и/или  

б) описание на техническо оборудване с посочване на основанието за 

неговото ползване - собственост, договор или др., и/или;  

в) списък на техническите и други лица с данни за техния опит и 

професионална квалификация, включително на тези, които ще отговарят за 

качеството на изпълнение на концесионния договор, и/или 

г) документи, удостоверяващи образованието и професионалната 

квалификация на ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на 

дейностите по концесионния договор. 

В случай, че участник доказва съответствието си с критерия за подбор 

"Технически възможности и/или професионална квалификация", чрез 

възможностите на трето лице - акционер и/или съдружник, включително на 

участниците в обединението, се представят: 

- документите по б. а) до б. г) от третото лице; 

- доказателства, че участника ще има на разположение възможностите на 

трето лице. Като доказателства ще бъдат приети всякакви договори и други 

документи, допустими от законодателството на държавата по тяхното 

местосключване, от които по безусловен начин може да бъде установено, че 

представените документи: са с обвързваща сила; изпълнението им ще даде 

възможност на участника да използва техническите и/или професионалните 

възможности на третото лице при изпълнение на концесионния договор; са 

относими към конкретния критерий, за доказване съответствието с който се 

прилагат. 

18. Критерии за формиране на комплексната оценка на офертите и 

тяхната относителна тежест:  

18.1. Срок за проектиране и въвеждане на обекта /  113 броя спиркозаслони на 

86 броя автобусни спирки/ в експлоатация, но не по-дълъг от 24 месеца  – с 

относителна тежест 30 на сто. 



18.2.Инвестиционно предложение с относителна тежест 20 на сто,  

включващо най-малко: 

18.2.1. инвестиционна програма с разчетена инвестиция в направления, 

съгласно документацията за участие, в размер не по-малък от 568 000 лв.за 

първите две години /преходен период/ от срока на концесията . 

18.2.2. бизнес предложение, включващо: социална програма, план за   

преходния период, програма за оперативна дейност и поддръжка, организационно   

управленски план, програма за безопасност  и сигурност, екологична програма. 

18.3. Предложение за еднократно концесионно плащане с относителна 

тежест 20 на сто. 

18.4. Проектно предложение - с относителна тежест 30 на сто,  включващо: 

 - Изображение в план и фасади. За тези, които ще ползват готови изделия да 

предоставят фирмена документация с визуализация на съоръженията от 

производител; 

- Снимка или 3D модел на съоръжението. За тези, които ще ползват готови 

изделия да предоставят фирмена документация с визуализация на съоръженията от 

производител; 

            - Конструктивно становище. За тези, които ще ползват готови изделия да 

предоставят фирмена документация с визуализация на съоръженията от 

производител; 

- Обяснителна записка, която да съдържа пояснение на проектното 

предложение, материали от които е изработено съоръжението, цвят на съоръжението, 

начин на изпълнение. За тези, които ще ползват готови изделия да предоставят 

фирмена документация с визуализация на съоръженията от производител; 

Формула за оценка 

К= К1+К2+К3+К4 

Където: 

К1 - Срок за проектиране и въвеждане на обекта / 113 бр. спиркозаслони и 86 

бр.спирки/ в експлоатация, но не по-дълъг от 24 месеца – 30 точки. 

На предложението с най-кратък срок за проектиране, строителство и 

въвеждане в експлоатация се поставят максимален брой точки. Останалите 

предложения получават точки, пропорционални на 

предлагания размер, отнесени към това в офертата с най-кратък срок. На 

кандидат предложил по-дълъг период се присъждат 0 точки  

Изчисляването се извършва по следната формула:  

К1 = (Срмин / Сpу) х 30,  

Където:  

Срмин – е най-краткия офериран срок за изпълнение от участниците, 

Сру – е офериран срок за изпълнение на конкретен участник в месеци 

 

К2 – Стойност на инвестиционното предложение- 20 точки, която включва : 

К2А - Инвестиционните разходи за изграждане на обекта – доказва се с 

предварителни количествени и стойностни сметки, прединвестиционно проучване, 

гаранции за изпълнението и  в срок въвеждането на обекта в експлоатация – 10 

точки. 

На предложението с най-висока стойност на инвестиционните разходи за 

изграждане на обекта се поставят максимален брой точки. Ако размерът на 

предвижданата инвестиция от участник е под определената сума от 568 000 лв., то 

същият получава 0 точки. 



Изчисляването се извършва по следната формула: 

К2А = (Цу/ Цмакс) х 10 

 Където: 

Цмакс е най-високият размер на оферирана цена за изграждане на обекта на 

концесията в процедурата 

Цу е оферираният размер на инвестицията на конкретния участник в лева 

К2Б - Инвестиционните разходи по програми – социална, екологична, 

безопасност и сигурност и др. – 10 точки. 

К2Б = (РИРП у/ РИРП макс) х 10 

Където:  

РИРП у – размер на инвестиционните разходи по програми от участника 

РИРП макс – най-високото предложение за  размера на инвестиционните 

разходи по програми 

К2 = К2А + К2Б 

 

К3 – Размер на еднократното концесионно плащане,– 20 точки  

На предложението с най-висок размер на еднократното концесионно плащане 

се поставят максимален брой точки. Ако размерът на предложението на 

еднократното концесионно плащане е под определената сума от 10 100 лв., то 

същият получава 0 точки 

Изчисляването се извършва по следната формула: 

К3 = (РКП у/ РКП макс) х 20 

Където:  

РКПу – размер на концесионно плащане предлагано от участника 

РКПмакс – най-високото предложено плащане 

 

К4 – Проектно предложение: -30 точки. 

- Изображение в план и фасади. За тези, които ще ползват готови изделия да 

предоставят фирмена документация с визуализация на съоръженията от 

производител; 

- Снимка или 3D модел на съоръжението. За тези, които ще ползват готови 

изделия да предоставят фирмена документация с визуализация на съоръженията от 

производител; 

            - Конструктивно становище. За тези, които ще ползват готови изделия да 

предоставят фирмена документация с визуализация на съоръженията от 

производител; 

- Обяснителна записка, която да съдържа пояснение на проектното 

предложение, материали от които е изработено съоръжението, цвят на съоръжението, 

начин на изпълнение. За тези, които ще ползват готови изделия да предоставят 

фирмена документация с визуализация на съоръженията от производител; 

Проектното предложение и архитектурния образ  се оценяват на база 

експертна оценка на членовете на комисията по следните критерии:  

К4А -Естетичност на съоръжението- 10 точки 

Присъждат се :0; 3; 7; 10 точки в зависимост от естетичната издържаност на 

архитектурния образ 

К4Б -Вписване в средата-10 точки 

Присъждат се :0; 3; 7; 10 точки в зависимост от вписването на архитектурния 

образ в градската среда 



К4В - надеждност- чрез оценка на конструктивното заключение и използваните 

материали-10 точки 

Присъждат се :0; 3; 7; 10 точки в зависимост от степента на надежност 

К4 = К4А + К4Б + К4В 

При равен брой точки между участниците за спечелил процедурата се приема 

участникът, който има по-голям брой точки на критерий :  1.-К1;  2.-К4: 3.-К2; 

К3 

19. Размер и начин на плащане на  гаранция за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия в размер на 1000 лева, платима по сметка на Община 

Габрово – Банка ДСК–АД  BIC –код STSABGSF; IBAN BG52STSA93003305016910, 

или банкова гаранция със срок на валидност до подписване на концесионен 

договор. 

20.Определя цена на конкурсните книжа в размер на 500 лева. 

21.Настоящото решение може да бъде изменяно или допълвано в случаите, 

предвидени в Закона за концесиите. 

22.Възлага на Кмета на Община Габрово в 7-дневен срок от влизането в сила 

на настоящото решение със заповед да одобри обявление за провеждане на 

процедурата, документация за участие в открита процедура и проект на концесионен 

договор и изпрати обявлението за обнародване в "Държавен вестник" и за вписване в 

Националния концесионен регистър. 

23.След провеждане на процедурата Кметът на Община Габрово да 

представи пред Общински съвет - Габрово, придружен с протокола 

на комисията по провеждане на откритата процедура и проект за решение за 

определяне на концесионер в срок, определен със заповедта за назначаване на 

комисията, който не може да бъде по-дълъг от три месеца. 

  

Приложения: 

1. Приложение 1- схема на автобусните спирки   

2. Приложение 2- обосновка на концесията 

3. Приложение 3- концесионни анализи – технически, финансово  

    икономически, екологичен и правен; 

4. Приложение 4- документация за участие   

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 200 

24.09.2009 г. 

 

Провеждане на публичeн търг за отдаване под наем на обособена част от имот - 

публична общинска собственост, механа “Странноприемница” в АЕК “Етър” 

 

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

общинската собственост и чл. 11, ал. 1, чл. 86, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 12, ал. 2 от 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Да се отдаде под наем за срок от 5 години, чрез публичен търг с тайно 

наддаване обособена част от имот – публична общинска собственост, 

представляваща механа “Странноприемница”, находяща се в АЕК ”Етър”, кв. Етър, 

гр. Габрово с обща полезна площ 133.45 кв.м.: ветробран – 3.24 кв.м.; два броя 

санитарни възли – 2.80 кв.м.; предверие пред санитарните възли – 7.20 кв.м.; зала за 

хранене – 43.00 кв.м.; бар плот – 4.80 кв.м.; умивалня и спомагателно помещение – 

24.00 кв.м.; умивалня – 4.95 кв.м.; кухня – 16.34 кв.м.; транжорна – 9.12 кв.м.; склад – 

15.00 кв.м.; коридор – 3.00 кв.м.; лятна градина – асмалък – 20.00 кв.м., при начална 

тръжна цена 880.77 лв. /осемстотин и осемдесет лева и 77 стотинки/ без ДДС, 

съгласно Тарифа, Приложение 1 от НРПУРОИ, т.1.1.1, за зона Идеален център, във 

връзка с т.1 от Забележката, т.е. 6.60 лв. на кв.м., без ДДС.  

 2. Определя следните допълнителни условия за ползване на обекта: 

2.1.Обектът да се използва само и единствено според неговото 

предназначение. 

2.2. Обектът не може да се преотстъпва и преотдава на други юридически и 

физически лица, както и да се ползва съвместно по договор с трети лица. 

2.3. Заетите лица в обекта да притежават професионална и езикова 

квалификация – съгласно изискванията на Раздел V от Приложение № 4 от 

Наредбата за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и 

заведения за хранене и развлечение. 

2.4. Поддръжката и текущия ремонт на обекта се извършва след писмено 

съгласуване с ръководството на АЕК “Етър” и са за сметка на наемателя, като след 

прекратяване на договора подобренията остават в полза и собственост на 

наемодателя.  

2.5. Наемателят се задължава да осигурява целогодишно функциониране на 

механа „Странноприемница” при спазване на работно време от 10.00 часа до 24.00 

часа без почивен ден. 

2.6. Съобразно спецификата на обекта в менюто да бъдат включени 

национални и местни ястия. 

 2.7. Наемателят съвместно с Управителя на хотела разработват подходящо 

меню със съответните отстъпки за сформиране на туристически пакет: полупансион 

или пълен пансион. 

2.8. Наемателят разработва туристическа програма за кулинарен туризъм, като 

нов продукт съвместим с културния туризъм. 

2.9. Наемателят да участва в рекламната стратегия на АЕК “Етър”, както и в 

туристическите борси. 



 2.10. Кухненският инвентар /чинии, чаши, пепелници, вази, свещници и др./, 

както и покривките за маси да бъдат в подходящ за заведението български битов 

стил. 

 2.11. Облеклото на обслужващия персонал /сервитьори и бармани/ да бъде: 

бяла риза с българска бродерия и тъмен панталон. 

 2.12. Музикалното озвучаване в обекта да бъде българска народна музика и 

стари градски песни. 

 2.13. Да не се ползват рекламни сенници и чадъри в лятната градина. 

 2.14. Механата да се поддържа в чист вид, както и прилежащите и части, лятна 

тераса и тоалетни. 

 2.15. Наемателят и наетите от него лица да са лоялни към АЕК “Етър” и с 

държанието и поведението си да не уронват престижа на институцията. 

 3. Кандидатите за участие в търга да имат опит в ресторантьорството или 

общественото хранене най-малко 3 години, доказан чрез референции, предоставени 

минимум 3 препоръки, договори и други доказващи професионализма на участника и 

неговата търговска репутация. 

5. Задължава Директора на АЕК „Етър”- Габрово в едномесечен срок от 

връчване на решението да открие процедура за провеждане на търг с тайно 

наддаване за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска 

собственост, представляваща механа “Странноприемница” в АЕК “Етър”, съгласно 

настоящото решение. 

 

Приложение: Копие от АОС № 1/29.11.2005 г. за недвижим имот находящ се в  

  кв. Етър, гр. Габрово  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 201 

24.09.2009 г. 

 

Провеждане на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на обособени 

части –работилници от имот – публична общинска собственост в АЕК “Етър”, 

находящ се в кв. Етър, гр. Габрово 

 

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

1. Да се отдават под наем за срок от 5 /пет/ години чрез публично оповестен 

конкурс обособени части от имот- публична общинска собственост, находящи се в 

АЕК ”Етър”, кв. Етър, гр. Габрово при начална конкурсна цена, съгласно списък 

/Приложение № 1/, който е неразделна част от настоящото решение. 

2. Определя следните допълнителни условия за участие в публично 

оповестените конкурси: 

2.1. Кандидатите за наемане на работилници се допускат до участие в конкурс 

само за един обект. 

2.2. Кандидатите за работилниците е необходимо да притежават майсторско 

свидетелство за право да практикуват занаята, издадено от Регионална занаятчийска 

камара или Задруга на майсторите на народни художествени занаяти /за 

Билкопродавницата е необходимо да притежават лиценз, издаден от “Съюза на 

билкарите”/.  

2.3. При провеждане на публично оповестените конкурси кандидатите 

представят пред комисията изискуемите документи за участие и не- по малко от 5 

броя занаятчийски изделия, изработени от тях. 

3. Определя следните задължителни условия за ползване на отдадените под 

наем работилници: 

3.1. Обектите да се използват само и единствено според тяхното 

предназначение. 

3.2. Обектите не могат да се преотстъпват и преотдават на други юридически и 

физически лица, както и да се ползват съвместно по договор с трети лица. 

3.3. Поддръжката и текущия ремонт на обекта се извършва след съгласуване с 

ръководството на АЕК “Етър” и е за сметка на наемателя, като остават в полза и 

собственост на наемодателя без да бъдат заплащани след прекратяване на договора. 

3.4. Наемателят – майстор на работилница се задължава да осигурява 

целогодишно функциониране на работилницата при спазване на работно време: за  

периода  месец октомври - месец април от 9.00 ч. до 16.30 ч.; за периода   месец май - 

месец септември от 8.30 ч.  до 18.00 ч.   

3.4.1. Работилниците, които са на открито (ножарска, струг за гаванки, струг за 

бъклици) са освободени от посоченото задължение в т. 3.4 през месеците декември, 

януари и февруари. 

3.4.2. След съгласуване с ръководството на АЕК “Етър” се допуска почивка до 

1 /един/ месец по график през месец януари или февруари, и за периода заплащат 

наем в размер на 50% от наемната цена. 

3.5. Наемателят – майстор /калфата, чирака/ се задължава да изработва лично в 

работилницата изделия от традиционния регистър на занаята и такива с приложение 

в съвременния бит. 



3.6. Производството и продажбата на всеки нов вид изделие, както и 

наименованието му извън традиционния за занаята регистър да се съгласува писмено 

с ръководството на АЕК “Етър”. 

3.7. В работилницата да не се продават изделия, които не са изработени от 

наемателя - майстор, както и такива, нетипични за занаята. 

3.8. Наемателят – майстор /калфата, чирака/ се задължава да работи с 

традиционния занаятчийски инструментариум или копия на същия за съответния 

занаят. 

3.9. Наемателят – майстор /калфата, чирак/ се задължава да опазва експонатите 

в работилницата, съгласно  Закона за паметници на културата и музеите. 

3.10. С оглед познавателните задачи на музея наемателят – майстор 

/калфата,чирака/ лично демонстрира пред посетителите традиционната технология за 

изработване на изделията и дава компетентна информация за занаята и допуска 

посетителите да разглеждат работилницата. 

3.11. Наемателят – майстор се задължава да не извършва промени в 

експозиционния интериор и екстериор, ел. и ВиК инсталации в работилницата.  

3.12. Наемателят – майстор /калфата,чирака/ се задължава да работи в 

работилницата с подходящо за занаят работно облекло. АЕК „Етър” предоставя на 

наемателите срещу заплащане плат за изработване на подходящо облекло. 

3.13. Наемателят – майстор /калфата, чирака/ се задължава да не уронва 

престижа на АЕК “Етър” с поведението си. 

  3.14. При необходимост наемателят – майстор може да наеме подходящи лица 

за обучение, работа и предаване на занаята /калфа или чирак/ задължително след 

предварително писмено съгласуване с ръководството на АЕК “Етър”, съгласно 

изискванията на Закона за занаятите. 

3.15. Наемателят – майстор /калфата, чирака/ се задължава да поддържа в 

добър вид работилницата и прилежащия терен. 

3.16. Поставянето на рекламни материали и информационно-указателни 

елементи в работилниците задължително се съгласуват с ръководството на музея. 

4. Задължава Директора на АЕК „Етър”- Габрово в двумесечен срок от 

връчване на решението да открие процедури за провеждане на публично 

оповестените конкурси за отдаване под наем на обособените части от имот – 

публична общинска собственост АЕК “Етър”, съгласно настоящото решение. 

 

Приложение: 1. Списък на обособените части от имот – публична общинска  

        собственост/ АОС № 1/29.11.2005 год./ - работилници и размер на 

         начални конкурсни цени за отдаване под наем. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 202 

24.09.2009 г. 

 

Одобряване на паралелки в ОУ ”Никола Войновски” с брой ученици под 

установения с Наредба №7 на МОМН минимум, за учебната 2009/2010 година 

 

На основание чл. 20 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 

2 от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОМН за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена и във връзка с чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на 

същата наредба, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Одобрява за учебната 2009/2010 година паралелки, с брой ученици под 

установения минимум, в ОУ „Никола Войновски”, гр. Габрово, както следват: 

I клас– една паралелка с 9 /девет/ ученици; 

III клас - една паралелка с 9 /девет/ ученици; 

IV клас – една паралелка с 10 /десет/ ученици; 

V клас – една паралелка с13 /тринадесет/ ученици; 

VI клас – една паралелка с 14 /четиринадесет/ ученици. 

 

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес за паралелките 

в IV, V и VI класове през учебната 2009/2010 година, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2 от 

Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОМН, да се осигурят от местни приходи на Община 

Габрово. 

3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес за паралелките 

в I и III класове през учебната 2009/2010 година, съгласно чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба №7 от 29.12.2000 г. на МОМН, също да се осигурят от местни приходи на 

Община Габрово. 

4. Общински съвет Габрово задължава Кмета на общината, в качеството си на 

първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в двуседмичен срок от излизане на 

настоящото решение, да изпрати чрез РИО Габрово мотивирано искане до 

Министъра на образованието и науката за разрешение функционирането на 2 /две/ 

самостоятелни паралелки в първи и трети клас с брой ученици под 10 /десет/ на ОУ 

„Никола Войновски”, гр. Габрово. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 203 

24.09.2009 г. 

 

Изменение на Решение № 190 от 03.09.2009 г. на Общински съвет Габрово – за 

паралелки с брой ученици под установения минимум в общинските училища за 

учебната 2009/2010 г. 

 

На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 

от Наредба №7 на МОМН за определяне броя на паралелките и групите и броя на 

учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и 

обслужващи звена и във връзка с последвало предложение от директора на НУ 

„Христо Смирненски”, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Изменя свое Решение №190 от 03.09.2009 г., както следва: 

 

В т. 1  

Б И Л О: 
Одобрява за учебната 2009/2010 година паралелките, с брой ученици под 

установения минимум в общинските училища, както следват: 

НУ „Христо Смирненски”:  
 I клас – една паралелка с 9 /девет/ ученици; 

 II клас – една паралелка с 11 /единадесет/ ученици; 

 III клас – една паралелка с 10 /десет/ ученици; 

 IV клас – една паралелка с 13 /тринадесет/ ученици; 

 

С Т А В А: 

Одобрява за учебната 2009/2010 година паралелките, с брой ученици под 

установения минимум в общинските училища, както следват: 

НУ „Христо Смирненски”:  
 I клас –  една паралелка с 8 /осем/ ученици; 

 II клас – една паралелка с 11 /единадесет/ ученици; 

 III клас – една паралелка с 10 /десет/ ученици; 

 IV клас – една паралелка с 13 /тринадесет/ ученици; 

 

В т.3. 

Б И Л О: 
Допълнителните средства за обезпечаването на учебния процес да се осигурят 

от местни приходи на Община Габрово и в случаите по чл. 11а, ал. 1 от Наредба 7 на 

МОН, при минимум 9 /девет/ ученици в началото на учебната година за паралелката 

в първи клас на НУ „Христо Смирненски”.  

 

С Т А В А: 

Допълнителни средства за обезпечаването на учебния процес да се осигурят от 

местни приходи на Община Габрово и в случая по чл. 11а, ал. 1 от Наредба 7 на 

МОН, при 8 /осем/ ученици за паралелката в първи клас на НУ „Христо 

Смирненски”. 

 

 

В т.4.  



Б И Л О: 
Общински съвет Габрово задължава Кмета на общината, в качеството си на 

първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в двуседмичен срок от излизане на 

настоящото решение, да изпрати чрез РИО Габрово мотивирано искане до 

Министъра на образованието, младежта и науката за разрешение функционирането 

на самостоятелна паралелки в първи клас на НУ „Христо Смирненски” – Габрово. 

 

С Т А В А: 
 Общински съвет Габрово задължава Кмета на общината, в качеството си на 

първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в двуседмичен срок от излизане на 

настоящото Решение, да изпрати чрез РИО Габрово мотивирано искане до 

Министъра на образованието, младежта и науката за разрешение функционирането 

на самостоятелна паралелка в първи клас с 8 /осем/ ученици в НУ „Христо 

Смирненски” – Габрово. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 204 

24.09.2009 г. 

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на фондация „Международна социална 

служба-България” – гр. Велико Търново върху имот - частна общинска собственост 

/ул.”Р. Каролев” № 2/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5 и 6 от 

НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Фондация „Международна 

социална служба-България” – гр. Велико Търново върху едно помещение – кабинет 

№ 30, втори по ред от ляво на дясно, с площ 12,40 кв.м., находящ се на третия етаж 

от сградата на ул.”Р. Каролев” № 2 за срок до 01 юли 2011 г. за изпълнение на 

дейностите по проект: „Разширяване на модела на приемна грижа в България”, 

финансиран от УНИЦЕФ. Имотът е актуван с АОС № 674/01.02.2000 г. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в двумесечен срок след приемане на 

Решението да предприеме действие по издаване на заповед и сключване на договор. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 205 

24.09.2009 г. 

 

Прекратяване на Договор № 279-ОССД-08 за Учредяване безвъзмездно право на 

ползване на Сдружение SOS Детски селища България върху част от имот частна 

общинска собственост Кабинет №3, на първия етаж в източното крило от сградата на 

ул.”Ивайло”13 

 

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

Договора за Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение SOS Детски 

селища България върху Кабинет № 3, разположен на първия етаж, източното крило 

от сградата на ул.”Ивайло” 13, находяща се в УПИ VI за здравни и социални 

дейности в кв. 107 по плана на гр. Габрово – II етап, I част, Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

 

1. Прекратява Учреденото безвъзмездно право на ползване на Сдружение SOS 

Детски селища България върху Кабинет №3, разположен на първия етаж, източното 

крило от сградата на ул.”Ивайло”13, състоящ се от две помещения с обща площ 25,52 

кв.м. при граници: север - зъботехническа лаборатория; изток – двор; юг-лекарски 

кабинет; запад-коридор, находяща се в УПИ VI за здравни и социални дейности в кв. 

107 по плана на гр. Габрово – II етап, I част, за срок от 5 (пет) години. Имотът е 

включен в АОС №203/12.08.1996 г. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в едномесечен срок след приемане на  

Решението да предприеме действие по издаване на заповед за прекратяване на 

договора. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 206 

24.09.2009 г. 

 

Договор за сътрудничество между ТЕРАХИМ 97 ООД – Габрово, представлявано от 

Добрин Стоянов Байрактаров, управител и ОБЩИНА ГАБРОВО, представлявана от 

Томислав Дончев, Кмет на Общината за изграждане на Обект: Улично отклонение от 

т. 458-А до т. 458-Д – алеи и паркинги - вертикална планировка и отводняване в УПИ 

II, кв.66, гр. Габрово, I етап, V част 

 

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

Габрово РЕШИ: 

    

1. Одобрява Договор за сътрудничество за изграждане на Обект: „Улично 

отклонение от т. 458-А до т. 458-Д – алеи и паркинги - вертикална планировка и 

отводняване”. в УПИ II, кв.66, гр. Габрово, I етап, V част. 

2. Задължава кмета на Община Габрово да подпише договора по т. 1 от 

настоящото решение в тридневен срок от получаването му. 

 3. Средствата необходими за изпълнение задължението на Община Габрово по 

договора, на обща стойност не повече от 17000 лв. без ДДС, са за сметка кредитите, 

предвидени в дейност „В и К” на бюджета на Общината за 2009 год. 

 

Приложение:1. Проект на договор за сътрудничество между ТЕРАХИМ 97 ООД –  

       Габрово и ОБЩИНА ГАБРОВО 

 2. Разрешение за строеж  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 207 

24.09.2009 г. 

 

Приватизация на 115 броя дялове от “Габрово ДНЕС” 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” “Габрово днес” ЕООД - 115 броя 

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

адрес на управление: ул.”Априловска” № 9.  

2. Търгът да се проведе при следните условия: 

 2.1. Начална тръжна цена – 5 000 лв. 

 2.2. Стъпка на наддаване- 500 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.  

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 500 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. 

   

Приложение: 1. Препис-извлечение от протокол на комисията по приватизация 

  2. Тръжна документация за провеждане на публичен търг с явно 

      наддаване за продажба на 115 броя дялове от “Габрово днес”  

      ЕООД представляващи 100 % от капитала на дружеството 

  3. Проект на договор за продажба на 115 броя дялове от “Габрово  

      днес” ЕООД представляващи 100 % от капитала на дружеството,  

      чрез публичен търг с явно наддаване 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 208 

24.09.2009 г. 

 

Актуализация  бюджета на Община Габрово за 2009 г. 

 

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: 

 

1. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2009 

г., съгласно приложението, неразделна част от Решението. 

2. Приема актуализирана план-сметката на специалната сметка за приходи от 

приватизация по ЗПСК. 

3. Приема актуализация на бюджета, във връзка с актуализациите по т.1 и т.2 

на Решението, чрез вътрешно компенсаторни промени и промени по дейности, както 

следва: 

Кредитът в дейност 2/606 “Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа” 

по § 1030 да се завиши с 200 000 лв. 

Кредитът в дейност 2/311”ЦДГ и ОДЗ” § 1015 по бюджета на второстепенен 

разпоредител ОДЗ ”Дъга” да се завиши с 4 800 лв. 

Кредитът по дейност 2/998 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи”, § 

9700 да се завиши с 1 298 242 лв. 

4. Възлага на Кмета да отрази произтичащите от Решението промени по 

съответните разпоредители, функции, дейности и разходни параграфи на бюджета за 

2009 г. 

 

 

Приложение: 1. Инвестиционна програма на Община Габрово за 2009 г.  

       Актуализация м. септември 2009 г. 

  2. План-сметка на специалната сметка за приходи отприватизация по  

      Закона за приватизация и следприватизационен контрол за 2009 г. –  

     Актуализация м. септември 2009 г. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 209 

24.09.2009 г. 

 

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

се в сградата на ул. “Райчо Каролев” № 2, на Сдружение с нестопанска цел с 

наименование  ”Федерация на потребителите в България”, Регионален съюз на 

потребителите – 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 част от имот – частна общинска собственост 

/АОС№674/01.02.2000г./, находяща се в сградата на ул. “Райчо Каролев” № 2, /бивш 

“Стоматологичен център I - гр. Габрово” EOOД”, УПИ IV – за здравно и обществено 

обслужване, кв. 178 по плана на гр. Габрово – II етап, представляваща: 

Помещение № 34, находящо се на трети етаж, четвърто по ред от ляво на дясно, в 

дясно от стълбището, с полезна площ от 10.50 кв. м. с право на ползване на WC на 

третия етаж на ”Федерация на потребителите в България”, Регионален съюз на 

потребителите –гр. Габрово, при заплащане на месечен наем в размер на 10.40 лв. 

/десет лева и 40 ст./, без ДДС по Тарифа Приложение 1 към НРПУРОИ, т.4, за I зона,  

за срок  от 4 /четири/ години. 

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

сила на решението да сключи договор за наем със Сдружение ”Федерация на 

потребителите в България”, Регионален съюз на потребителите – гр. Габрово. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 210 

24.09.2009 г. 

 

Продажба на недвижим 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. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 

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

 

Да се открие процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС №1230/09.12.2008 

г., представляващ ПИ 14218.509.270 по одобрената кадастралната карта на гр. 

Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот І-342 от кв. 248 по действащия 

ПРЗ на гр. Габрово - ІІІ етап, І част, с площ от 131 /сто тридесет и един/ кв.м., 

незастроен, при граници: ПИ 14218.509.271; ПИ 14218.509.7;ПИ 14218.509.269 и ПИ 

14218.509.267, при начална тръжна  цена – 30 000.00 /тридесет 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 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:  Скица      

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 211 

24.09.2009 г. 

 

Вземане на решение за определяне на земеделски земи 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, и чл. 14, ал. 8 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Определя земеделски земи извън строителните граници, за отдаване под наем, 

както следва: 

1.1. Новообразуван имот № 69, в кадастрален район 516, по плана на 

новообразувани имоти на местност „Ливадето”, землище с. Донино, код по ЕКАТТЕ 

22959, община Габрово, одобрен със Заповед № 427/13.12.2005 г. на Областен 

управител на област Габрово, с площ 351,14 кв.м., вид територия – земеделска земя  

извън строителните граници, с начин на трайно ползване – овощни насаждения 

/нетерасирани/, за имота има Скица № 364/15.05.2009 г. издадена от Община Габрово 

и Акт за частна общинска собственост № 1306/26.06.2009 г. Началната тръжна цена е 

съгласно т. 11 от Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към 

НРПУРОИ, размер на 5,80 лв. /пет лева и осемдесет стотинки/. 

1.2. Новообразуван имот № 66, в кадастрален район 516, по плана на 

новообразувани имоти на местност „Под отровния склад”, землище с. Донино, код по 

ЕКАТТЕ 22959, община Габрово, одобрен със Заповед № 427/13.12.2005 г. на 

Областен управител на област Габрово, с площ 480,58 кв.м., вид територия – 

земеделска земя  извън строителните граници, с начин на трайно ползване – овощни 

насаждения /нетерасирани/, за имота има Скица № 470/24.06.2009 г. издадена от 

Община Габрово и Акт за частна общинска собственост № 1307/02.07.2009 г. 

Началната тръжна цена  е съгласно  т. 11 от Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, 

Приложение 2 към НРПУРОИ, в размер на 8,00 лв./осем лева/. 

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 /първа категория/ 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 скица № 364/15.05.2009 г. издадена от Община Габрово 

              2. Копие от скица № 470/24.06.2009 г. издадена от Община Габрово 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 212 

24.09.2009 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделска земя, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Златевци, 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 от 3 /три/ години, с Людмил 

Николайчев Сираков, с адрес с. Златевци, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1366/08.09.2009 г., находяща се в землището на с. Златевци, 

местността „Руклите”, имот №037032, ЕКАТТЕ 30973, община Габрово, с площ 

0,456 дка, начин на трайно ползване – нива; категория на земята при неполивни 

условия – седма, описана в скица №Ф00408/21.08.2009 г., при годишен наем в размер 

на 2,51 лв. /два лева и петдесет и една стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 

1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

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

от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 213 

24.09.2009 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, 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 588 000 /петстотин осемдесет и осем хиляди/ лева или 

140 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:  Скица № 5687/07.09.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 214 

24.09.2009 г. 

 

Изразяване на благодарност чрез удостояване с почетен знак – награда на Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3, т. 3 от 

Статут за целите, принципите и критериите при обявяване официални отличия на 

Община Габрово от Статут за целите, принципите и критериите при обявяване 

официални отличия на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

  

1. УДОСТОЯВА С „ПОЧЕТЕН ЗНАК” НА ГАБРОВО - ПЕЙО ВЕЛИЧКОВ 

ПЕЕВ по повод 60 годишният му юбилей, за значим принос за габровската 

индустрия, за добротворната му дарителска дейност; както и за приноса му за 

подпомагане развитието на духовните ценности в община Габрово. 

 

2. УДОСТОЯВА С „ПОЧЕТЕН ЗНАК” НА ГАБРОВО - ТЕРИТОРИАЛЕН  

ДЪРЖАВЕН АРХИВ – ГАБРОВО във връзка с 50 годишният юбилей от 

основаването на иституцията, за голям принос в събирането, опазването и 

съхранението на документи от важно значение за Габрово, както и за значим принос 

към осветляването на националната ни история и развитието на историческата наука. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 215 

24.09.2009 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Трети /втори 

надпартерен/ етаж на ул. ”Априловска” № 9/ 

 

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 извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим 

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

представляващ самостоятелен обект - офиси в сграда – трети /втори надпартерен/ 

етаж с кад. № 14218.505.672.5.3, със застроена площ 112,01 кв.м., ул. ”Априловска” 

№ 9, заедно с отстъпеното право на строеж върху поземлен имот с идентификатор 

14218.505.672 и 11.793 % ид.части от общите части на сградата, при начална тръжна 

цена 130 200 лв./сто и тридесет хиляди и двеста/ лева   

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                          

      

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 216 

24.09.2009 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. - ПИ 

14218.504.482 по кадастралната карта на гр. Габрово, представляващ Урегулиран 

поземлен имот ХVІІІ-456 от кв. 144 по действащия ПУП на гр.Габрово – ІІ етап, ІІІ 

част, 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, при начална тръжна цена 

80 200 /осемдесет и 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:  Скица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 217 

24.09.2009 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.560, гр.Габрово, 

кв.Лъката, ул.Дунав/ 

 

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 № 1185 от 27.08.2008 г. - ПИ 

14218.509.560 по кадастралната карта на гр.Габрово, представляващ Урегулиран 

поземлен имот І-за обществено строителство от кв. 218 по плана на гр.Габрово – ІІІ 

етап, І част, с площ 275 кв.м., при граници: ПИ 14218.509.539, ПИ 14218.509.537, ПИ 

14218.509.538, ПИ 14218.509.536 и ПИ 14218.509.215, при начална тръжна цена 

87 500 /осемдесет и седем хиляди и петстотин/ лева без ДДС. 

Имотът се намира в Първа зона на г.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 неговото правилно и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение:  Скици 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 218 

24.09.2009 г. 

 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост УПИ ХІ-200 за 

жилищно строителство от кв. 41 по действащият план на с. Яворец, 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 извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – 

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1369/11.09.2009 г. представляващ: 

Урегулиран поземлен имот ХІ - 200 за жилищно строителство от кв.41 по 

действащият план на с. Яворец, общ. Габрово, с площ от 1350 кв.м., незастроен, при 

граници:улица с о.т.65а-107-58а; улица с о.т.58а-58б; УПИ ХІ-парк, кметство, 

общ.обслужващи, здравни дейности и трафопост; УПИ Х-200, 202. 

При начална тръжна цена 10 300.00 /десет хиляди и триста/ лева без ДДС, като 

купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

  

Приложение: Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 219 

24.09.2009 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост УПИ Х-200, 202 за 

жилищно строителство от кв.41 по действащият план на с. Яворец, общ. Габрово 

заедно с бивша баня 

 

 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 търг с явно наддаване на недвижим имот – 

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1368/11.09.2009 г. представляващ 

Урегулиран поземлен имот Х-200, 202 за жилищно строителство от кв.41 по 

действащият план на с.Яворец, общ.Габрово с площ от 1780 кв.м, заедно с построена 

в него масивна сграда на един етаж - бивша баня, със ЗП от 114,20 кв.м., при 

граници:улица с о.т.65а-107; УПИ ХІ-200; УПИ ХІ-парк, кметство, общ.обслужващи 

и здравни дейности и трафопост; УПИ VІІІ-201; УПИ ІХ-общ.  

При начална тръжна цена 37 200 /тридесет и седем хиляди и двеста/ лева без 

ДДС, като купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

  

Приложение: Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 220 

24.09.2009 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ Х от кв.7а 

по действащият план на с. Яворец, 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 извърши продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот – 

частна общинска собственост, актуван с АОС № 607 от 14.09.1998 г. представляващ 

Урегулиран поземлен имот Х-общински от кв.7а с. Яворец, общ. Габрово, с площ от 

840 кв.м., незастроен, при граници: ул.о.т.13-105;УПИ ХІ-общ.; терен за озеленяване; 

УПИ VІІІ – общински; УПИ ІХ – общински. 

При начална тръжна цена 3 300 /три хиляди и триста/ лева без ДДС или 4,00 

лв. за кв.м. 

Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на 

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

  

Приложение:  Скица 

                          

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 221 

24.09.2009 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., 

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 8100.00/осем хиляди и сто/ 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 № 222 

24.09.2009 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Изложбена зала за 

мебели, ул.”Брянска” № 58/ 

 

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 извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим 

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 115 от 18.04.1995 г., 

представляващ Изложбена зала за мебели 14218.504.459.1.18 със застроена площ 

364.26 кв.м. в сградата построена в ПИ 14218.504.459 по кадастралната карта на гр. 

Габрово, представляващ УПИ І-жил.строителство от кв.116 по плана на гр. Габрово, 

ІІ етап, І част, ул.”Брянска” № 58, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 

НИВО 1: На същия етаж - 14218.504.459.1.20; Под обекта – Няма; Над обекта 

14218.504.459.1.21 и 14218.504.459.1.17 и НИВО 2: На същия етаж - 

14218.504.459.1.21; Под обекта – Няма; Над обекта 14218.504.459.1.2, 

14218.504.459.1.4 и 14218.504.459.1.3, при начална тръжна цена 500 000.00 

/петстотин хиляди/ лева.   

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:  Схема                          

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 223 

24.09.2009 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., 

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 4 800.00 /четири 

хиляди и осемстотин/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 № 224 

24.09.2009 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, находящ се в землище с. 

Мичковци, общ. Габрово. 

 

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

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

 

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

земеделска земя – частна общинска собственост, представляваща имот с номер 

048002 /четиридесет и осем хиляди и две/, в местността „Друмкова долчина” в 

землището на с. Мичковци, с ЕКАТТЕ 48605 /четиридесет и осем хиляди шестстотин 

и пет/, общ.Габрово, с площ от 36.799 дка /тридесет и шест декара седемстотин 

деветдесет и девет кв.м./, при граници: имот № 048003 – нива; имот № 000118 – 

полски път; имот № 124018 – широколистна гора; имот № 048028 – нива; имот № 

000103 – път ІV кл.; имот № 000458 – полски път; имот № 048004 – изоставена нива. 

Начин на трайно ползване – нива. Категория на земята при неполивни условия: 

шеста, актуван с АОС № 1189/26.09.2008 г., при начална тръжна цена 66 200.00 

/шестдесет и шест хиляди и двеста /лева. 

Върху имота има следните ограничения: 

11 Електропровод 20 кV. На 10 м от двете страни до крайните проводници или 

на 11 м от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и 

засажда високостеблена растителност. 

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     

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 225 

24.09.2009 г. 

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Читалище “Зора” с. Харачери,  върху 

недвижим имот-частна общинска собственост –магазин и клуб в с. Харачери, общ. 

Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал. 5 от 

НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Читалище “Зора” с. Харачери, 

община Габрово за срок от 5 години, върху недвижим имот-частна общинска 

собственост - магазин разположен на втория етаж със ЗП 123 кв.м. и клуб в 

приземния етаж със ЗП 68 кв.м. от сграда, находяща се в дворно място при граници: 

изток-път; запад-гора; север-старо читалище; юг-останала част от имота на 

дарителката . 

2. Задължава Kмета на Община Габрово в тримесечен срок след приемане на  

Решението да предприеме действие по издаване на заповед и сключване на договор. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 226 

24.09.2009 г. 

 

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

г., Решение № 119/19.06.2008 г. и Решение № 185/23.07.2009 г.) 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., 

Решение № 119/19.06.2008 г. и Решение № 185/23.07.2009 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. Снежана Сидерова 

   3. Лена Енева 

   4. Марин Боевски 

   5. Стефан Христов 

 

 т.3.4 Комисия по административно обслужване, обществен ред и 

сигурност, както следва: 

 

Председател: Лена Енева 

Зам. председател: Николай Аянов 

        Членове:  1. Диана Гатева 

              2. Богдан Мерджанов 

   3. Виктор Спасов 

   4. Добри Христов 

   5. Славчо Василев 

 

т. 3.5  Комисия по младежта и спорта, както следва:   

 

Председател: Добромир Проданов 

Зам. председател: Ивелина Пеева 

        Членове:  1. Добри Христов 

              2. Пламен Петров 

   3. Яни Вангелов 

   4. Николай Аянов 

   5.  Стефан Христов 

 

 

т. 3.10 Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в 

неравностойно положение, както следва: 

 



Председател: д-р Веселина Димова 

Зам. председател: д-р Пламен Петров 

        Членове:  1. Славчо Василев 

              2. Миглена Пройнова 

   3. Павлина Цанева 

   4. д-р Станка Борисова 

   5.  д-р Богдан Мерджанов 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


