
РЕШЕНИЕ № 218 

25.11.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.504.98, ул. ”Георги 

Кирков” № 14, 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:  

 

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

имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1075 от 29.10.2007 г., вписан в 

том ХХ-195, вх. № 5750/15.11.2007 г., партида 223, н.д.4900 в Агенция по 

вписванията, Служба по вписванията - Габрово, представляващ поземлен имот с 

идентификатор 14218.504.98 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

петстотин и четири, точка, деветдесет и осем/ по одобрената кадастралната карта и 

кадастрални регистри на гр.Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. 

на Изпълнителния директор на АГКК, съответстващ на урегулиран поземлен имот 

VІІ-87 /седми римско, тире, осемдесет и седем/ от кв. 92 /деветдесет и две/ по 

действащия ПРЗ на гр. Габрово – ІІ /втори/ етап, І /първа/ част, находящ се на ул. 

”Георги Кирков” № 14, с площ от 299 /двеста деветдесет и девет/ кв.м., при граници 

по КК: имоти №№ 14218.504.97; 14218.504.96; 14218.505.95; 14218.504.94; 

14218.504.99, заедно с построената в него жилищна сграда 14218.504.98.1, със 

застроена площ от 61 кв.м., на два етажа, при начална тръжна цена 36 900.00 

/тридесет и шест хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС. 

Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово. 

Жилищната сграда е законно построена и по действащия устройствен план на 

гр. Габрово е запазена като елемент на застрояване. 

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: АОС № 1075/29.10.2007 г. 

            Скица 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 219 

25.11.2010 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 на две нива, обособяваща самостоятелен 

обект в сграда с идентификатор 14218.504.459.1.18 с обща застроена площ 364.26 

кв.м., заедно с 24.037 % ид.части от общите части на сградата и правото на строеж 

върху 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 498 000.00 /четиристотин деветдесет и осем хиляди/ лева. 

Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

Цената достигната на търга да се изплати еднократно, в едномесечен срок от 

влизане в сила на заповедта на кмета за определяне на купувач, или 30 % /тридесет 

процента/ от цената да се плати в деня на сключване на договора, а останалата сума, 

увеличена с размера на основния лихвен процент на БНБ за периода от сключване на 

дотовора до деня на плащане, да се изплати в срок до 12 /дванадесет/ месеца, считано 

датата на подписване на договора. 

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

  

Приложение:  Схема и АОС № 115/18.04.1995 г.                         

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 220 

25.11.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост, /ПИ 14218.705.7, находящ се в 

землище 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 включи в Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 

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

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

точка 1. Продажба на земеделски земи, като т. 5.6: Поземлен имот с идентификатор 

14218.705.7, землище Габрово. 

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

земя – частна общинска собственост, представляваща поземлен имот с 

идентификатор 14218.705.7/ четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, 

седемстотин и пет, точка, седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Габрово, незастроен, с площ от 768 /седемстотин шестдесет и осем/ кв.м., при 

граници: имоти 14218.705.9; 14218.705.8 и 14218.705.4; трайно предназначение на 

територията: земеделска; начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, актуван 

с АОС № 1361/31.08.2009 г., вписан в том VІІІ-113, вх. № 2398/04.09.2009 год, 

партида 7122 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - Габрово, при 

начална тръжна цена 4 143.00 /четири хиляди сто четиридесет и три/ 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: АОС № 1361/31.08.2009 г. 

             Скица     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 221 

25.11.2010 г. 

 

Учредяване на  възмездно безсрочно право на строеж върху имот- частна общинска 

собственост /ПИ 14218.509.585, ул. ”Орловска”, гр. Габрово/ 

 

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

 

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

учредяване на възмездно безсрочно право на строеж върху имот - частна общинска 

собственост, актуван с АОС № 1370 от 01.10.2009 г., вписан в том ІХ-88, вх. № 

2657/01.10.2009 г., партида 7500 в Агенция по вписванията, Служба по вписванията 

гр. Габрово, представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.509.585 по 

одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Габрово, съответстващ 

на урегулиран поземлен имот V - 157,158 - за обществено обслужване от кв.197 по 

действащия ПРЗ на гр.Габрово - ІІІ етап, І част, незастроен, с площ от 2445 /две 

хиляди четиристотин четиридесет и пет/ кв.м., при граници по КК: ПИ 14218.509.573, 

ПИ 14218.509.5, ПИ 14218.509.188, ПИ 14218.509.7,ПИ 14218.509.182, ПИ 

14218.509.183 и ПИ 14218.509.185, находящ се на ул.”Орловска”, за изграждане на 

Хотелски комплекс с разгъната застроена площ 4800 кв.м, включващ: 

 - леглова база – мин. 100 легла 

 - обществено-обслужваща част (търговия, заведения за хранене и развлечения и 

други обекти, допълващи дейностите в хотелския комплекс) 

 - паркинг – мин. за 50 автомобила (открит или подземен) 

 - озеленяване и благоустрояване (алейна мрежа, открити площадки и 

съоръжения). 

 Отклонение в РЗП /без сутерена/ се допуска, но не повече от 10 % от 

предвидената РЗП. Допуска се изграждане и на сутерен, като застроената квадратура 

на сутерена не е включена в предвидената РЗП от 4800 кв.м. и при проектиране на  

такъв квадратурата му, както и тази над 4800 кв.м. следва да се включи допълнително 

и се доплати след одобряване на проекта по цената достигната на търга. 

 Площта за открит паркинг не е включена в общата разгъната застроена площ на 

комплекса. Същата ще се определи с проекта и се заплаща допълнително, след 

одобряване на проекта и преди издаване на разрешение за строеж по цена 6 лв./ кв.м.

 Начална тръжна  цена за сградата – 883 200.00 /осемстотин осемдесет и три 

хиляди и двеста/ лева. 

Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово и по действащия ПРЗ на гр. 

Габрово, ЦГЧ - изток попада в устройствена зона Жс със следните градоустройствени 

показатели:  

- макс.плътност на застрояване – 70 % 

- макс.интензивност на застрояване – 2.0 

- мин.озеленена площ – 30 % 

- характер на застрояване – средно /до 15 м. Височина/ 

- начин на застрояване – свободно 

Приобретателят дължи и всички данъци и такси по сделката. 

 Цената на учреденото право на строеж достигната на търга да се изплати 

еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на заповедта на кмета за 

определяне на приобретател или 30% /тридесет процента/ от цената да се изплати в 

деня на сключване на договора, а останалата сума увеличена с размера на основния 



лихвен процент на БНБ за периода от сключване на договора до деня на плащане, да 

се изплати в срок до 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на подписване на 

договора. 

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение: АОС № 1370 от 01.10.2009 г. 

                   Скици         

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 222 

25.11.2010 г. 

 

Отдаване под наем на общинско ведомствено жилище, на основание чл. 17, ал. 2 от 

НУРУЖННОЖ 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 2 от НУРУЖННОЖ, 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Да бъде предоставено под наем, за срок от 5 години, на Драматичен театър 

„Рачо Стоянов”, гр. Габрово, общинско ведомствено жилище, намиращо се в гр. 

Габрово, ул. „Емануил Манолов” № 10, ет. 2 - етаж от къща. 

 2. Задължава кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от вземане на 

настоящото решение да сключи писмен договор за отдаване под наем на общинското 

жилище с Драматичен театър „Рачо Стоянов”, гр. Габрово, представлявано от 

директора му, съгласно т. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 223 

25.11.2010 г. 

 

Предоставяне на земи по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи на Общинска служба „Земеделие” за възстановяване на 

собствениците 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с параграф 27, алинея 2, 

точка 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и писмо № 

РД-07-1508/06.10.2010 на Общинска служба „Земеделие, Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

 

 Предоставя на Общинска служба „Земеделие” – Габрово следните имоти по 

землища, по чл. 19 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

съгласно протокол номер 1/29.12.2008: 

 

 

1. землище Лесичарка 

Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика        остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №| №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообра

зуван 

имот. №|  

площ Новообра

зувани 

имоти по 

чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

площ 

022037 

005047 

022071 

Ь1155/25.02.1992 1520/03.01.1995 022072 

022041 

005047 

022074 

1.000 

1.180 

0.949 

3.671 

 

 

 

022073 

 

 

 

3.580 

 

2. землище Кметовци 

Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика    остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №| №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообра

зуван 

имот. №|  

площ Новообра

зувани 

имоти по 

чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 

062010 Ь1300/28.02.1992 6167/14.01.2010 062022 2.287 062023 1.598 

 

 

 

 

 

3. землище Козирог 

Данни от                     Данни за собственика      остатък 



протокол 

1 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение по 

чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ 

Новообра

зуван 

имот. №|  

площ Новообр

азувани 

имоти по 

чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 

094040 К313/25.02.1992 4021/19.08.1999 094040 1.951          -      - 

 

4. землище Донино 

Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика        остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение по 

чл.18ж, ал.1 от 

ППЗСПЗЗ 

Новообр

азуван 

имот. №|  

площ Новообра

зувани 

имоти по 

чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 

025021 

025021 

Ь1548/18.05.1992 

Ь29/03.09.1991 

6154/12.11.2009 

6158/01.12.1009 

025042 

025039 

1.600 

0.800 

         - 

         -  

    - 

    - 

 

3. землище Габрово 

Данни от 

протокол 

1 

                    Данни за собственика        остатък 

имот по 

чл. 19 

Пр. Вх. №|  №|на решение 

по чл.18ж, ал.1 

от ППЗСПЗЗ 

Новообраз

уван имот. 

№|  

площ Новообра

зувани 

имоти по 

чл.19 от 

ЗСПЗЗ 

Площ 

14218.10.3 В1118/31.01.1992 6180/09.04.2010 14218.10.3 0.293          -      - 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 224 

25.11.2010 г. 

 

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

Кабинет за дентална медицина - публична общинска собственост, находящ се в ОУ 

“Христо Ботев”, гр. Габрово 

 

 

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

собственост, чл. 12, ал. 2 и чл. 86, ал. 1, т. 1 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 “Христо 

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

първия етаж в новия учебен корпус, в ляво от централния вход на училището, с 

достъп откъм централния вход, с право на ползване на санитарен възел, с полезна 

площ от 19,27 кв.м., с предназначение – дентална медицина. Срок на договора за наем 

- 5 /пет/ години, считано от датата на неговото подписване. Начална тръжна цена - 

53,00 /петдесет и три/ лв. Върху наемната цена не се начислява ДДС. 

2. Публичният търг да се проведе по реда на чл.12, ал.3 от НРПУРОИ на 

Общински съвет Габрово, при условията, предвидени в глава VІ от същата Наредба. 

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

отдаване под наем в срок до 1 /един/ месец, считано от датата на получаване на 

решението. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 225 

25.11.2010 г. 

 

Обявяване на недвижим имот за публичната общинска собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС, чл. 2, ал. 3 от 

НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

      

1. Имотът, находящ се на ул. ”Митко Палаузов” № 19а - поземлен имот 

14218.517.525 по кадастралната карта на гр. Габрово, с площ 2295 кв.м., заедно с 

построената в него двуетажна сграда 14218.517.525.3., със застроена площ 365 кв.м. 

предназначение: заведение за социални грижи се обявява за публична общинска 

собственост. 

2. Възлага на кмета на Община Габрово, в двумесечен срок от приемане на 

решението да издаде заповед за предоставяне на имота по т. 1 безвъзмездно за 

управление на второстепенен разпоредител към общинския бюджет – Заведение за 

социални услуги. 

 

Приложения: 1. Скица № 5129/27.08.2010 г. 

    2. АОС № 1310/13.01.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 226 

25.11.2010 г. 

 

Кандидатстване на Община Габрово по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”; 

Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”; Операция 3.1: „Подобряване 

на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура”; Схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 

„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” 

 

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

 

 1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение 

„Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически 

продукт и свързаната с него инфраструктура в Община Габрово” по Оперативна 

програма “Регионално развитие” 2007 - 2013, приоритетна ос 3 - “Устойчиво развитие 

на туризма”, операция 3.1 “Подобряване на туристическите атракции и свързаната с 

тях инфраструктура”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG161PO001/3.1-03/2010: “Подкрепа за развитието на природни, културни и 

исторически атракции ”. 

 Проектното предложение се вписва в стратегическата рамка и е в съответствие 

с Общинския план за развитие на Община Габрово 2005 – 2013 г: Приоритет 4: 

Оптимално използване на природните дадености и културно-историческото 

наследство за развитие на туризма и утвърждаване на марката “Габрово”;  

Цел 1: Утвърждаване на община Габрово като конкурентна туристическа 

дестинация на националния и международния пазар, Операция 1.1 Подобряване 

на туристическите атракции и свързаната с тях инфраструктура, Мярка: 

Разработване на природни, културни и исторически атракции; Развитие на 

съпътстваща туристическа и дребномащабна техническа инфраструктура, свързана с 

атракциите; 

 Изграждане на паркинг на входа на с. Боженци; ремонт на калдъръми; 

изграждане на туристически информационен център и др. 

Цел 2: Прилагане на ефективна политика за управление на 

туристическите ресурси 
Операция 2.2 Развитие на форми на специализирания туризъм с цел неговото 

устойчиво развитие (културно-исторически, селски, екотуризъм, оздравителен 

туризъм и др. Мярка: Създаване на туристически атракции. 

2. Дава съгласие Община Габрово да осигури минимум 5% собствен принос по 

проекта и декларира, че предназначението на обектите на интервенция няма да бъде 

променяно за период не по-малък от 5 години след приключване дейностите по 

проекта, както и че няма да бъде отдавано за стопанисване на други физически или 

юридически лица. 

3. Възлага на кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 

действия при кандидатстването и реализирането на проекта.  

 

 

       

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 227 

25.11.2010 г. 

 

Изменение на учредителният акт на „Регионален хоспис” ЕООД  във връзка с 

изменение на закона за лечебните заведения 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба за реда 

за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Изменя Учредителният акт на Еднолично дружество с ограничена 

отговорност „РЕГИОНАЛЕН ХОСПИС” ЕООД в частта на дейността и седалищато 

на дружаството, както следва: 

1.1. БИЛО: Чл. 2 Седалището на дружеството е гр. Габрово, с адрес на 

управление бул. ”Трети март” № 3. 

СТАВА: Чл. 2 Седалището на дружеството е гр. Дряново, с адрес на 

управление ул.”Шипка” № 164 

1.2. БИЛО: Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ 

И ИЗВЪРШВАНЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ НА 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО МЕДИЦИНСКО НАБЛЮДЕНИЕ, ПОДДЪРЖАЩО ЛЕЧЕНИЕ, 

ПРЕДПИСАНО ОТ ЛЕКАР И СПЕЦИАЛНИ ГРИЖИ ПО ДОМОВЕТЕ НА ЛИЦА С 

ХРОНИЧНИ ИНВАЛИДИЗИРАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИКО- СОЦИАЛНИ 

ПРОБЛЕМИ. 

СТАВА: Чл.4. Дружеството има за предмет на дейност: ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И 

ИЗВЪРШВАНЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ СПЕЦИАЛИСТИ НА  

ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ ЗА ТЕРМИНАЛНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ. 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА 

СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗИСКВАЩИЯТ СЕ  

ЛИЦЕНЗ. 

2. Приема Учредителният акт с отразени промени съгласно т.1 от настоящото 

решение. 

3. Възлага на Управителя на дружеството да извърши необходимото за 

вписване на промените в търговския регистър.    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 228 

25.11.2010 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово – първо 

четене 

 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 9 от ЗМДТ, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 

община Габрово както следва: 

 

ГЛАВА ВТОРА 

МЕСТНИ ТАКСИ 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

Чл. 36, ал. 1 

Било: 

За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 

1. За издаване на удостоверение за наследници – 4.00 лв. 

2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена - 3.00 лв.   

3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 

3.00 лв. 

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, 

както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 4.00 лв. 

5. За издаване на удостоверение за семейно положение – 4.00 лв. 

6. За издаване на удостоверение за родствени връзки - 4.00 лв. 

7. За адресна регистрация – 2.00 лв. 

8. За издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 2.00 лв. 

9. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина –6.00 лв. 

10. За всички други видове удостоверения по искане на граждани –  3.00 лв. 

11. За преписи от документи – 4.00 лв. на страница. 

 

Става: 
За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 

1. За издаване на удостоверение за наследници – 6.00 лв. 

2. За издаване на удостоверение за идентичност на имена - 5.00 лв.   

3. За издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 

5.00 лв. 

4. За издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, 

както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 5.00 лв. 

5. За издаване на удостоверение за семейно положение – 5.00 лв. 

6. За издаване на удостоверение за родствени връзки - 5.00 лв. 

7. За адресна регистрация – 4.00 лв. 

8. За издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 5.00 лв. 

9. За легализация на документи по гражданското състояние за чужбина – 10.00 лв. 



10.За всички други видове удостоверения по искане на граждани –  5.00 лв. 

11. За преписи от документи – 5.00 лв. на страница. 

12. /нова/ Процедура по признаване на чуждестранни съдебни решения по 

гражданско състояние – 10 лв. 

 

Чл. 36, ал. 2 

Било: 

Пенсионери - мъже над 70 години и жени над 65 години заплащат 50 % от размера на 

таксите за услуги по ал.1, т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11, след представяне на документ 

за самоличност. Инвалиди с намалена работоспособност над 70 % заплащат 50 % от 

размера на таксите за  услуги по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и 11 след представяне 

на Решение на ТЕЛК. 

 

Става: 

Пенсионери - мъже над 70 години и жени над 65 години заплащат 50 % от размера на 

таксите за услуги по ал.1, т.т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след представяне на 

документ за самоличност. Инвалиди с намалена работоспособност над 70 % заплащат 

50 % от размера на таксите за  услуги по ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12 след 

представяне на Решение на ТЕЛК. 

 

Чл. 37 

Било: 

По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на 

вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на: 

 

за жилищни имоти                         2.00 лв. 

за нежилищни имоти                                    5.00 лв. 

 

Става: 

По производства за: 

жилищни имоти 

- приемане на документи за продажба на общинско жилище  10.00 лв. 

- установяване на жилищни нужди        5.00 лв. 

- настаняване в общинско жилище        5.00 лв. 

нежилищни имоти            

- за учредяване на допълнително право на  строеж,      80.00 лв. 

право на настрояване и пристрояване  

- за изкупуване на земя от собственика на сграда,  построена              80.00 лв. 

върху нея или изкупуване на сграда – общинска собственост, 

 построена върху земя – частна собственост  

-  за изкупуване на части от имоти, които са били предвидени    40.00 лв. 

като предадени по регулация към парцели  

-  за настаняване на общински ръководства на политически партии   10.00 лв. 

и синдикални организации, и юридически лица с нестопанска цел,  

осъществяващи дейност в обществена полза, на основание 

 чл.14, ал.4, 5 и 6 от ЗОС   

 

 

         

Чл. 38.   



Било: 

За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък се заплаща 

такса в размер на 3.00 лв 

Става:  

Чл. 38.  /отм. с Решение №........./ 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ 

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ 

ЛИЦА 

 

РАЗДЕЛ І 

ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ И ПРАВА 

 

Чл. 49, ал. 22 

Било: 

„За издаване на разрешение за разкопаване на настилки или други общински терени - 

срок 30 дни -                                                                          20.00 лв.” 

Става: 

„За издаване на разрешение за разкопаване на настилки или други общински терени - 

срок 30 дни -                                                                          35.00 лв.” 

 

Чл. 50 

Било:   

“За ползванията от общински горски фонд се определят цени, както следва:” 

Става:  

„За ползванията от общински горски фонд и дървесни материали добити от озеленени 

площи в регулационните граници на населените места, се определят цени, както 

следва: 

 

Към „Забележката”  в таблицата към Чл .52 

 

Било:   

“Освен посочените по-горе обезщетения физическите и юридическите лица за 

добитата дървесина заплащат съответната такса по чл.51 от Наредбата.” 

Става:  

„Освен посочените по-горе обезщетения физическите и юридическите лица за 

добитата дървесина заплащат съответната такса по чл. 50 от Наредбата.” 

 

Мотив за промяна: била е допусната техническа грешка при изписване на цифрата 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ЦЕНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРАВА 

 

Чл. 53 

Било: 

„Чл. 53. (1) За издаване удостоверение за жилищна нужда по ЗУЖВГМЖСВ - срок - 

14 дни -              5.00 лв. 

(2) За окомплектовка на документи по ЗУЖВГМЖСВ - срок - 30 дни -  5.00 лв. 



(3) За копие от акт за общинска собственост - срок - 14 дни -                 3.00 лв. 

(4) За препис от заповед за деактуване на имот - срок - 14 дни -             3.00 лв.  

(5) За издаване на удостоверение относно статута на недвижим имот - срок – 14 дни-                                                                                                      

3.00 лв.  

(6) За копие от договор за покупко-продажба на жилище, копие от договор за 

отстъпено право на строеж, копие от договор за наем - срок - 14 дни -   3.00 лв. 

….. 

(13) За заверка на регистър за търговия с цветни метали –                     5.00 лв. 

(14) За издаване на удостоверение за частна ветеринарна медицинска практика - срок 

- 14 дни -                                                                                       10.00 лв. 

….. 

(16) За издаване на разрешително за таксиметрова дейност и стикер за обозначаване 

на таксиметров автомобил –                    15.00 лв. за един автомобил 

….  

(22) За образци, бланки и обложки: 

молба - декларация за закупуване на жилище 1.00 лв. 

декларация за картотекиране за общинско жилище 1.00 лв. 

заявление за категоризиране на туристически обекти 1.00 лв. 

формуляр по образец за категоризиране на туристически обекти     1.00 лв. 

/отм. с Решение № 45/18.03.2010 г./  

разрешително за търговска дейност 1.00 лв. 

разрешително за таксиметрова дейност 1.00 лв. 

разрешително за парко място  пред офиси на фирми, търговски обекти, 

кантори, банки и др. 

1.00 лв. 

Пътен лист за транспортиране на строителни отпадъци 2.00 лв. 

молби, заявления  по образец за административни и др. услуги 0.50 лв. 

 

Става: 

„Чл. 53. (1) /отм. с Решение №........./ 

(2) /отм. с Решение №........./ 

(3) За копие от акт за общинска собственост -                                           3.00 лв. 

(4) За препис от заповед за деактуване на имот -                                      3.00 лв.  

 (5) За издаване на удостоверение относно статута на недвижим имот -      5.00 лв. 

(6) За копие от договор за покупко-продажба на жилище, копие от договор за 

отстъпено право на строеж, копие от договор за наем -                             5.00 лв. 

………… 

(13) За заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни 

метали –                                                                                                   10.00 лв. 

(14) /отм. с Решение №........./ 

…………... 

(16) За издаване на разрешително за таксиметров превоз и стикер за обозначаване на 

таксиметров автомобил –                                         20.00 лв. за един автомобил 

…………. 

(22) За образци, бланки и обложки: 

/отм. с Решение №........./  

/отм. с Решение №........./  

/отм. с Решение №........./  

формуляр по образец за категоризиране на туристически обекти     1.00 лв. 

/отм. с Решение № 45/18.03.2010 г./  

/отм. с Решение №........./  



/отм. с Решение №........./  

/отм. с Решение №........./  

Издаване на Пътен лист за транспортиране на строителни отпадъци 2.50 лв. 

/отм. с Решение №........./  

………… 

(24) /нова/ За проверка и заверяване на молба-декларация за признаване правото на 

собственост върху недвижим имот –                                                      15.00 лв. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ПРАВА 

 

Чл. 54, ал.  8, т. 2 

Било: 

СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХР. БОТЕВ” 

- За лицензирани спортни клубове в рамките на утвърден от Общинската експертна 

спортна комисия лимит                       безплатно 

 

 - За нелицензирани спортни клубове, физически  

и юридически лица                   100.00 лв./час                                                                                                      

 

1. СТАДИОН „ХР. БОТЕВ”                                                                             

Ползване на открита площадка с изкуствена трева  

- За лицензирани спортни клубове               безплатно 

 

- За нелицензирани спортни клубове, физически  

и юридически лица               20.00 лв./час 

 

- Свободен достъп (по определен график)                              безплатно 

 

Става: 

СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ХР. БОТЕВ” 

- За лицензирани спортни клубове в рамките на утвърден от Общинската експертна 

спортна комисия лимит                 безплатно 

 

 - За нелицензирани спортни клубове, физически  

и юридически лица          100.00 лв./час                                                                                                       

 

1.СТАДИОН „ХР. БОТЕВ”                                                                             

 Ползване на открита площадка с изкуствена трева  

- За лицензирани спортни клубове                        безплатно 

 

 - За нелицензирани спортни клубове, физически   и юридически лица     30 лв./час 

 

- Свободен достъп ( по определен график )                                   безплатно 

 

Ползване на открит терен с изкуствена трева / пред спортно хале – акробатика/ 

- За лицензирани спортни клубове/ в рамките на утвърден лимит  

   и съгласуван с ОСИ график/                 безплатно 

 



- За нелицензирани клубове, физически и юридически лица: 

- Ползване на ½  от терена /малко игрище/    30 .00лв./час 

- Ползване на целия  терен /голямо игрище/    60.00 лв./час 

- Ползване на съблекалня       10.00 лв. 

 

Чл. 54, ал. 13  

 

Било:   

„За приемане и временно съхраняване на излезли от употреба луминесцентни и др. 

лампи съдържащи живак в общински стационарен пункт както следва: 

 

Става:  . 

/отм. с Решение №........./ 

 

Чл. 54, ал. 14   

 

Било: 

(14) /нова -  Решение № 45/18.03.2010 г., изм. с Решение № 80/22.04.2010 г../ 

Ползване на помещения на територията на общинските училища и детските градини – 

ОДЗ и ЦДГ за дейности, свързани с образованието, спорта и отдиха на деца и ученици 

– почасово за 1 час ефективно време. 

 

За класни стаи, кабинети и други помещения –           с отопление –   12.00 лв./час 

                                      без отопление – 8.00 лв./час  

 

За спортни салони, спортни бази и съоръжения -        с отопление –    30.00 лв./час 

                                     без отопление – 20.00 лв./час 

 

Става: 

(14) /нова. -  Решение № 45/18.03.2010 г., изм. с Решение № 80/22.04.2010 г../ 

Ползване на помещения на територията на общинските училища за дейности, 

свързани с образованието, спорта и отдиха на деца и ученици – почасово за 1 час 

ефективно време. 

1. Луминесцентни тръби здрави, сортирани по дължина, в картонена 

опаковка 

  5,00 

лв./кг. 

 бруто 

тегло 

2. Луминесцентни тръби здрави, сортирани по дължина, в специални 

палети, без индивидуална опаковка 

  5,40лв./кг.  

нето тегло 

3. Живачни лампи, здрави   7,00 лв./кг. 

4. Натриеви лампи, здрави   7,00 лв./кг. 

5. Несортирани здрави живак съдържащи лампи   7,00 лв./кг. 

6. Луминесцентни лампи счупени   9,00 лв./кг. 

7. Живачни и натриеви лампи счупени 11,50 лв./кг. 



 

За класни стаи, кабинети и други помещения:             с отопление –   12.00 лв./час 

                                 без отопление –  8.00лв./час  

 

За спортни салони, спортни бази и съоръжения на територията на общинските 

училища: 

 

Ползвани от физически и юридически лица: 

                    с отопление –    30.00 лв./час 

                            без отопление –  20.00 лв./час 

 

Ползвани от лицензирани спортни клубове, извършващи организирани педагогически 

услуги за деца и ученици                                                  

                                                                               с отопление –     15.00 лв./час 

                           без отопление –  10.00 лв./час 

 

Ползвани от лицензирани спортни клубове, извършващи организирани педагогически 

услуги за ученици от съответното училище -      безплатно 

                                                                               

Чл. 54, ал. 15 /нова/       
 Ползване на помещения на територията на общинските ОДЗ и ЦДГ за дейности, 

свързани с допълнителни педагогически и спортни услуги - почасово за 1 час 

ефективно време – 3 лева /минимално време на ползване – 1 час/ 

 

Чл. 54, ал. 16 /нова/  
1. Право на храна – обяд срещу заплащане има  педагогическият и  непедагогическият 

персонал /извън този, на който е регламентирано правото на безплатна храна в други 

нормативни документи/,  работещ в ЦДГ и ОДЗ   

2. Лицата ползващи храна – обяд, заплащат стойността на обяда, изчислена в 

калкулационната ведомост за деня, завишена с 30 % режийни разходи. Стойността на 

обяда се заплаща от ползвателя в деня на ползване. 

3. Събраните суми се отчитат в бюджета на детското заведение. 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ КУЛТУРНИТЕ ИНСТИТУТИ 

 

Чл. 55, ал. 1 

Било: 

Габровски камерен оркестър  

 

минимална цена на билет 2.00 лв. 

минимална цена на билет при гастрол 4.00 лв. 

 

Става: 

Габровски камерен оркестър  

минимална цена на билет 2.00 лв. 

минимална цена на билет при гастрол 4.00 лв. 

      минимална цена на билет за Дни на камерната музика       3.00 лв. 

 

Концерти:  



- С възложител бюджетни структури и НПО, регистрирано 

в обществена полза:                                   130.00 лв. 

- С възложител НПО, регистрирано в частна 

полза и  стопански организации:               230.00 лв. 

- С възложител политически партии и организации:            330.00 лв. 

- На територията на други населени места и общини:  

минимум 280,00 лв. + 

разходите по 

командировката за 

сметка на 

възложителя  

Чл. 55, ал. 2  

Било: 

Оркестър Габрово  
минимална цена на билет 2.00 лв. 

Става 

„Оркестър Габрово” 

минимална цена на билет 2.00 лв. 

 

Концерти до 1 час:  

- С възложител бюджетни структури и НПО, регистрирано 

в обществена полза:                                                   100.00 лв. 

- С възложител НПО, регистрирано в частна 

полза и  стопански организации:                                    200.00 лв. 

- С възложител политически партии и организации:          300.00 лв. 

- На територията на други населени места и общини:  

      минимум 250,00 лв. +    

      разходите по    

      командировката за    

     сметка на възложителя  

Концерти над 1 час:  

- С възложител бюджетни структури и НПО, регистрирано 

в обществена полза:                                                     130.00 лв. 

- С възложител НПО, регистрирано в частна 

полза и  стопански организации:                                    230.00 лв. 

- С възложител политически партии и организации:          330.00 лв. 

- На територията на други населени места и общини:  

минимум 280,00 лв. +            

разходите по                

командировката за         

сметка на възложителя 

        

Чл. 55, ал. 3  

Било:  

ДФА "Габровче"  

минимална цена на билет     2.00 лв. 

 

Месечни такси:  

- за танцови състави   9.00 лв. 



- за Народен хор     9.00 лв. 

- за класове по народно пеене и инструменти    13.00 лв. 

 

За участие в народния хор и танцовите формации на две и повече деца от 

семейство, едното дете заплаща пълна такса, другото заплаща ½ такса, а третото и 

всяко следващо не заплаща такса. 

 

Става:   

ДФА "Габровче" 

 

минимална цена на билет 2.00 лв. 

 

Месечни такси:  

- за танцови състави  9.00 лв. 

- за Народен хор    9.00 лв. 

- за класове по народно пеене и инструменти  13.00 лв. 

 

За участие в народния хор и танцовите формации на две и повече деца от семейство, 

едното дете заплаща пълна такса, другото заплаща ½ такса, а третото и всяко 

следващо не заплаща такса. 

 

Концерти:  

- С възложител бюджетни структури и НПО, регистрирано 

в обществена полза:                                             минимална цена 150.00 лв. 

- С възложител НПО, регистрирано в частна 

полза и  стопански организации:                           минимална цена 250.00 лв                                                                                                    

- С възложител политически партии и организации: минимална цена 350.00 лв. 

- На територията на други населени места и общини:  

        минимална цена 280,00 лв. 

                                                                          + разходите по               

                                                                           командировката за сметка           

                                                                           на възложителя  

 

Чл. 55, ал. 4  

 

ДК "Емануил Манолов"  

 

1. За ползване на зали:  

 

Било: 

- синя зала - 20.00 лв./час; за мероприятия организирани от НПО, регистрирани в 

обществена полза – 15.00 лв./час; за общински бюджетни структури – безплатно  

Става: 

- синя зала  /отм. с Решение № …………/ 

 

 

Чл. 55, ал. 5 

Регионален исторически музей  
 



1. Дечкова къща: 

 

Било: 

ІІ. Посещение с общ рекламен билет или книжка 

“Опознай Габрово”:   

- учащи и пенсионери 

 

             

 1.00 лв. 

 0.60 лв. 

Става:  

/отм. с Решение №…./ 

 

Чл. 55, ал. 6 

Художествена галерия „Христо Цокев” 

Било: 

ІІ. Посещение с общ рекламен билет или книжка                                        

„Опознай Габрово”                                              1.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учащи                                                             0.50 лв. 

 

Става: 

/отм. с Решение № …………../ 

 

Чл. 55, ал. 9 

 

АЕК „Етър” 

Било: 

1.1. Цени на рецепция 

Вид стая 
Цена за настаняване  

нощувка + закуска 

Стая с 1 легло 32.92 лв. 

Стая с 2 легла 57.50 лв. 

Стая с 3 легла 78.75 лв. 

Стая с 4 легла 91.67 лв. 

Апартамент  75.83 лв. 

 

Намаления за деца от  2 до 12 години  

Вид стая 
Цени 

нощувка + закуска детско меню 

 
Редовно легло 

Допълнително 

легло 

Стая с 2, 3 или 4 легла 19.58 лв. 13.75 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка. 

 

 

 

1.2. Цени за туроператори  

Вид стая 
Цена за настаняване 

нощувка + закуска 

Стая с 1 легло 30.37 лв. 



Стая с 2 легла 52.34 лв. 

Стая с 3 легла 71.50 лв. 

Стая с 4 легла 83.18 лв. 

Апартамент  69.16 лв. 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка.  

 

1.2.1. Преференциални цени за шофьор и екскурзовод 

Вид стая 
Цена за настаняване  

нощувка + закуска 

Стая с 1 легло 26.64 лв. 

Стая с 2 легла 45.79 лв. 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка. 

 

1.2.2. Ученически екскурзии, зелени училища и други ученически 

мероприятия 

 
Цени за 

нощувка+закуска 

На легло  18.22 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка. 

 

- Деца до 2 години се настаняват безплатно. 

 

- При предварителна резервация на група се ползват отстъпки от цените, както 

следва: 

o за група от 10 до 20 човека – 10 % 

o за група над 20 човека – 20% 

 

- Хотелът си запазва правото за празниците (8 декември, Коледа, Нова година и 

Великден) да предлага специален пакет от основни и допълнителни услуги, 

чиято стойност се определя въз основа цените за настаняване на рецепция.  

 

Става: 

 

1.1. Цени на рецепция 

Вид стая 
Цена за настаняване  

нощувка + закуска 

Стая с 1 легло 29,17 лв. 

Стая с 2 легла 50,00 лв. 

Стая с 3 легла 70,00 лв. 

Стая с 4 легла 90,00 лв. 

Апартамент  66,67 лв. 

 

 

Намаления за деца от  4 до 14 години  

Вид стая 
Цени 

нощувка + закуска детско меню 

 Редовно легло Допълнително 



легло 

Стая с 2, 3 или 4 легла 16,67 лв. 12,50 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка и 

туристическа такса. 

 

1.2. Цени за туроператори  

Вид стая 
Цена за настаняване 

нощувка + закуска 

Стая с 1 легло 26,17 лв. 

Стая с 2 легла 48,60 лв. 

Стая с 3 легла 67,29 лв. 

Стая с 4 легла 89,72 лв. 

Апартамент  59,81 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка и 

туристическа такса.  

 

1.2.1. Преференциални цени за шофьор и екскурзовод 

Вид стая 
Цена за настаняване  

нощувка + закуска 

Стая с 1 легло 19,63 лв. 

Стая с 2 легла 45.79 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка и 

туристическа такса. 

 

1.2.2. Ученически екскурзии, зелени училища и други ученически 

мероприятия 

 
Цени за 

нощувка+закуска 

На легло  18.69 лв. 

 

Цената е на помещение на ден и включва нощувка, закуска, застраховка и 

туристическа такса. 

 

- Деца до 4 години се настаняват безплатно. 

- При предварителна резервация на група се ползват отстъпки от цените, както 

следва: 

o за група над 10 - 10 % 

 

Хотелът си запазва правото за празниците (8 декември, Коледа, Нова година и 

Великден) да предлага специален пакет от основни и допълнителни услуги, чиято 

стойност се определя въз основа цените за настаняване на рецепция.  

 

Забележка:  Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 

Чл. 55, ал. 10 

 



АИР „Боженци” 

                Било  Става 

1. Цена посещение на един музеен обект: 

- учащи и пенсионери 

- деца до 7 години, деца от социални домове,   

хора с увреждания 

1,00 лв. 

0,50 лв. 

безплатно 

2,00 лв. 

1,00 лв. 

безплатно 

2. Цена посещение на всички музеини обекти: 

- учащи и пенсионери 

- деца до 7 години, деца от социални домове,     

хора с увреждания 

. 4,00 лв. 

2,00 лв. 

безплатно 

3. Екскурзоводска беседа 

3.1 Екскурзоводска беседа- стандартна 

- на български език    

- на чужд език 

3.2 Екскурзоводска беседа – обиколна 

- на български език    

- на чужд език 

 

 

 

  5.00 лв. 

10.00 лв. 

 

 

 

Не се 

променя 

 

  7,00 лв. 

12,00 лв. 

4. Заснемане с видеокамера в музеини обекти: 

4.1 Любителска камера 

4.2 Професионална камера – на час 

  

10,00 лв. 

50,00 лв. 

5. Зала за семинари и ритуали – на час  15,00лв. 

 

6. Цени за нощувки в АИР “Боженци” 

        Било  Става 

Къща 1 “Иван Карадимитров” /15 места/ 

- стая с четири легла /етаж 1/  

  ползване като двойка стая     

- стая с четири легла /етаж 2/   

  ползване като двойка стая     

- стая с три легла /етаж 2/     

  ползване като двойка стая 

- кухня и столова 

 

45.00 лв. 

25.00 лв. 

50.00 лв. 

30.00 лв. 

40.00 лв. 

30.00 лв. 

40.00 лв. 

 

48,33 лв. 

26,66 лв. 

54,17 лв. 

33,33 лв. 

43,33 лв. 

33,33 лв. 

40,00 лв. 

Къща 2 “Мария Савекова” /7 места/ 

- стая с две легла      

- стая с три легла 

 

20.00 лв. 

30.00 лв. 

 

22,50 лв. 

33,33 лв. 

Къща 3 “Мария Савекова” /8 места/ 

- стая с четири легла     

  ползване като двойка стая      

- кухня и столова с камина 

 

50.00 лв. 

30.00 лв. 

25.00 лв. 

 

54,17 лв. 

32,50 лв. 

25,00 лв. 

Къща 4 “Цана Михова” /4 места/ 

- цялата къща        

 Ползване като двойка стая и кухня 

 

60.00 лв. 

40.00 лв. 

 

66,66 лв. 

41,66 лв. 

Къща 5 “Иванца Бончева” /8 места/ 

- стая с две легла / етаж 1/     

- стая с три легла / етаж 2 /    

  ползване като двойка стая     

- кухня  

- столова 

 

30.00 лв. 

45.00 лв. 

30.00 лв. 

20.00 лв. 

15.00 лв. 

 

33,33 лв. 

48,33 лв. 

33,33 лв. 

20,00 лв 

15,00 лв. 



Къща 6 “Петко Кичуков” /4 места/ 

 - кухня с дневна / етаж 1 /      

-стая с две легла и хол /етаж 2/   

- стая с две легла /етаж 2/ 

 

50.00 лв. 

35.00 лв. 

25.00 лв. 

 

50,00 лв. 

37,50 лв. 

26,66 лв. 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 229 

25.11.2010 г. 

 

Допълнение към решение № 6 от 28.01.2010 г. на ОбС-Габрово, във връзка с 

реализирането на втори етап на Националната програма „Глобални библиотеки – 

България” 

 

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

втория етап на Национална програма „Глоб@лни библиотеки - България”, Общински 

съвет  Габрово РЕШИ: 

              

Допълва към т.3 на решение № 6 от 28.01.2010 г.на Общински съвет Габрово, 

следните библиотеки: 

 Библиотека при Народно читалище „Васил Левски – 1922”, с. Яворец 

 Библиотека при Народно читалище „Светлина -1927”, с. Жълтеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 230 

25.11.2010 г. 

 

Кандидатстване на Община Габрово с проект за финансово подпомагане на    

основание чл.6 от Наредба № Н-1/08.02.2007г.на Министерство на физическото 

възпитание и спорта за условията и реда за финансово подпомагане на спортни 

дейности; 

 

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

РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проект за финансово 

подпомагане с 363 080 лева от Министерство на физическото възпитание и спорта за 

обект : “Ремонт на спортна зала – хандбал и вдигане на тежести” в спортен комплекс 

„Христо Ботев“ - гр. Габрово.  

2. Дава съгласие Община Габрово да осигури съфинансиране в размер на 

70 000 лева  за обекта. 

 3. Възлага на кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 

действия при кандидатстването и реализирането на проекта.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 231 

25.11.2010 г. 

 

Осигуряване на допълнителен финансов принос по проект „Създаване на съвременна 

образователна инфраструктура в община Габрово, посредством прилагане на мерки 

за енергийна ефективност” по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна 

ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: „Социална 

инфраструктура”, Схема  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации” 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 

54/22.04.2010 г. и Решение № 109/27.05.2010 г., Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Дава съгласие Община Габрово да осигури допълнителен собствен финансов 

принос в размер на 2 000 493,77 лв. за изпълнението на проект Създаване на 

съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, посредством 

прилагане на мерки за енергийна ефективност по ОП „Регионално развитие” 2007 

– 2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 

1.1: „Социална инфраструктура”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG161PO001/1.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна 

ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”  

 2. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими 

действия по подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ и 

реализацията на проекта.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 232 

25.11.2010 г. 

 

Кандидатстване на Община Габрово с Проект за социално включване 

 

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

 

1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение: 

“ПОСОКИ – предоставяне в общността на социално и образователно 

консултиране и интегриране”. 

2. Дава съгласие за: 

o изпълнение на проекта, в случай, че бъде финансиран; 

o осигуряване на средства за съфинансиране на проекта; 

o поемане на ангажимент от Община Габрово за осигуряване на 

устойчивост на услугите чрез тяхното поддържане за 10 години след приключване на 

проекта. 

3. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими действия при 

кандидатстването и реализирането на проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 233 

25.11.2010 г. 

 

Присъединяване на територията на община Габрово към обособена територия за 

разпределение на природен газ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 43, ал. 10 от ЗЕ и 

Решения № 279/09.11.2006 г.; № 1/11.01.2007 г. на Общински съвет Габрово, 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за присъединяване територията на община Габрово към 

обособената територия за разпределение на природен газ, за която лицензиант е 

«Овергаз Север»ЕАД, съгласно лицензии №Л-223-08 и №Л-223-12. 

 

2. Упълномощава кмета на Община Габрово да изготви и депозира искане пред 

ДКЕВР по смисъла на чл.43, ал.10 от ЗЕ, копие от което да изпрати на «Овергаз 

Север»ЕАД. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 234 

25.11.2010 г. 

 

Коледна и Новогодишна украса на зала „Възраждане” 

 

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

 

 1. Да се закупи и монтира Коледна и Новогодишна украса на зала 

„Възраждане” на стойност 1486 лв. съгласно изготвена от Дирекция „Култура” при 

Община Габрово план- сметка.  

 2. Разходите за дейността по т. 1 да са от средствата, предвидени в бюджета на 

Община Габрово за осигуряване на дейността на Общинския съвет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 235 

25.11.2010 г. 

 

Участие в първо общо събрание на Асоциация  по В и К Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 

от Закона за водите, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Определя представител в Първото общо събрание на Асоциация по ВиК 

Габрово – Николай Сираков – кмет на Община Габрово, а при невъзможност той да 

участва определя за представител Силвия Даскалова – секретар на Община Габрово. 

2. Упълномощава представителя на Община Габрово по всички точки от 

предложения дневен ред за 26.11.2010 г. да гласува „за”. 

 

Приложение: Писмо вх. № 06-ЕП-170/12.10.2010 г. от областен управител на Област  

              Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 236 

25.11.2010 г. 

 

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

 

 

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

НУРУЖННОЖ, Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

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

 

1.1. І
-ва

 група - „Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни 

нужди” 

Било: 534 броя  Става: 533 броя 

 

1.2. ІV
-та

 група - „Резервни жилища”   

Било: 26 броя   Става: 27 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 ул. „Никола Войновски” № 52, ет. 1 - етаж от къща, състоящо 

се от стая, кухня и сервизни помещения, АОС 1659 от 28.03.2005 г. 

3. Изменя Приложение № 4 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 

 

Увеличава броя на резервните жилищата с 1 брой: 

 гр. Габрово, ул. „Никола Войновски” № 52, ет. 1 - етаж от къща. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


