
РЕШЕНИЕ № 237 

13.12.2010 г. 

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху движими вещи – частна общинска 

собственост на Народно читалище „Отец Паисий - 1933”, кв. Хаджицонев мост, бул. 

Н. Вапцаров № 21, Община Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2, т. 4 от НРПУРОИ, и 

писмо вх. № 92-3116/11.11.2010 г. от Василка Николова Камбурова, Председател на 

Народно читалище „Отец Паисий - 1933”, кв. Хаджицонев мост, Общински съвет  

Габрово РЕШИ: 

 

 1. Дарява на Народно читалище „Отец Паисий - 1933”, кв. Хаджицонев мост, 

Община Габрово, за нуждите на читалището инвентар по приложен опис, на стойност 

868.94 лв. 

 2. Задължава Кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от приемане на 

решението, да предприеме действие по сключване на договор за дарение с Народно 

читалище „Отец Паисий- 1933”, кв. Хаджицонев мост, Община Габрово. 

 

Приложение: 1. Опис на инвентара  

   

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 238 

13.12.2010 г. 

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване върху движими вещи – частна общинска 

собственост на Народно читалище „Балканска звезда -1896”, кв. Недевци, Община 

Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 46, ал. 2, т. 4 от НРПУРОИ, и 

писмо вх. № 92-3001/01.11.2010 г. от Добрина Христова Великова, Председател на 

Народно читалище „Балканска звезда -1896”, кв. Недевци, Общински съвет  Габрово 

РЕШИ: 

 

 1. Дарява на Народно читалище „Балканска звезда -1896”, кв. Недевци, Община 

Габрово, за нуждите на читалището инвентар по приложен опис на стойност 143.05 

лв. 

 2. Задължава Кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от приемане на 

решението, да предприеме действие по сключване на договор за дарение с Народно 

читалище „Балканска звезда -1896”, кв. Недевци, Община Габрово. 

 

Приложение:  1. Опис на инвентара  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 239 

13.12.2010 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

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

четене 

 

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

съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Приема на второ 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 

 

Глава ІІ, Раздел ІІІ 

ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТИТУЦИИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ 

КУХНИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЛАГЕРИ И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ 

 

§ 1. Чл. 24, ал. 1, т. 1 се изменя така:  

За целодневно пребиваване на деца от 3 до 4 годишна възраст- постоянна такса 10.00 

лв. и дневна такса за присъствен ден – 1.50 лв. 

Чл. 24, ал. 1, т. 2.1 се изменя така:  

Без обяд за деца от 3 до 4 годишна възраст – постоянна такса 5 лв. и дневна такса за 

присъствен ден 0.60 лв. 

Чл. 24, ал. 1., т. 2.2.се изменя така: 

С обяд за деца от 3 до 4 годишна възраст - постоянна такса 5 лв. и дневна такса за 

присъствен ден 1,10 лв. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ 

 

§ 2. Чл. 36,  

Ал. 1 се изменя така: 

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. 

 

Към чл. 36, ал. 1 се създава нова т. 12 със следния текст:  
Процедура по признаване на чуждестранни съдебни решения по гражданско 

състояние – 10 лв. 

 

Ал. 2 се изменя така: 

Пенсионери - мъже над 65 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. 

 

§ 3. Чл. 37 се изменя така: 

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,       80.00лв 

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   

 

§ 4 . – Отменя се чл. 38.   

 

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 

 

§ 5.  в Чл. 49 се отменят ал. 2  и ал. 21, а ал. 22 се изменя така: 

 

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

срок 30 дни -                                                                                          35.00 лв. 

 

§ 6. Чл. 50 се изменя така: 

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

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

следва: 



 

§ 7. Чл. 52. Към „Забележката”  в таблицата, текстът се изменя така: 

Освен посочените по-горе обезщетения физическите и юридическите лица за 

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

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ЦЕНИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ И ПРАВА 

 

§ 8.  В чл. 53 се отменят  ал. 1, ал. 2, ал. 14 

 

Ал. 3 се изменя така: 

За копие от акт за общинска собственост -      3.00 лв. 

Ал. 4. се изменя така:  

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

Ал. 5. се изменя така:  

За издаване на удостоверение относно статута на недвижим имот    5.00 лв. 

Ал. 6. се изменя така:  

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. 

Ал. 13. се изменя така:  

За заверка на регистри за покупка и продажба на отпадъци от черни и цветни  метали                                                                                 

10.00 лв. 

Ал. 16.  се изменя така:  

За издаване на разрешително за таксиметров превоз и стикер за обозначаване на 

таксиметров автомобил –                                                                20.00 лв. за  

                                                                                                      един автомобил 

В ал. 22. се отменят т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 10, а т. 9 се изменя така:  
Издаване на Пътен лист за транспортиране на строителни отпадъци       2.50 лв. 

Създава нова ал. 24 със следния текст: 

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 

 

§ 9. В Чл. 54 се правят следните изменения: 

 

Ал. 8, т. 2 се изменя така: 

 

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                                                                                                       

  

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./ 

          еднократно за времето  

                                на ползване на терена. 

 

Отменя се  ал. 13.  

Ал. 14 се изменя така: 

1. Ползване на помещения на територията на общинските училища за дейности, 

свързани с образованието на деца и ученици – почасово за 1 час ефективно време. 

 

За класни стаи, кабинети, спортни салони и други помещения:   

                   с отопление –   12.00 лв./час 

                                  без отопление –  8.00лв./час  

 

2. Ползване на спортни салони, спортни бази и съоръжения на територията на 

общинските училища за спортни дейности – почасово за 1 час ефективно време: 

а/ Ползвани от физически и юридически лица: 

                     с отопление –    30.00 лв./час 

                             без отопление – 20.00 лв./час 

б/ 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 

в/ Ползвани от лицензирани спортни клубове, извършващи организирани 

педагогически услуги за ученици от съответното училище -                 безплатно 

Събраните суми се отчитат в бюджета на учебното заведение. 

                                      

Създава нова ал. 15 със следния текст: 

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  

Събраните суми се отчитат в бюджета на детското заведение. 

 

Създава нова ал. 16 със следния текст: 

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 

 

§ 10. Чл. 55 се правят следните изменения: 

Ал. 1 се изменя така: 



  

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:                                    минимална цена  130.00 лв. 

 

С възложител НПО, регистрирано в частна 

полза и  стопански организации:                 минимална цена  230.00 лв. 

 

С възложител политически партии и организации:   

                                                                  минимална цена   330.00 лв. 

 

На територията на други населени места и общини:  

         минимум 280,00 лв. +  

        разходите по командировката 

         за сметка на възложителя  

 

Ал. 2  се изменя така: 

  

„Оркестър Габрово” 

минимална цена на билет      2.00 лв. 

 

Концерти до 1 час:  

С възложител бюджетни структури и НПО, регистрирано 

в обществена полза:                         минимална цена    100.00 лв. 

 

С възложител НПО, регистрирано в частна 

полза и  стопански организации:                                     

                                                      минимална цена    200.00 лв. 

 

С възложител политически партии и организации:           

                                                     минимална цена     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:                              минимална цена   130.00 лв. 

 

С възложител НПО, регистрирано в частна 

полза и  стопански организации:            минимална цена   230.00 лв. 

 

С възложител политически партии и организации:    

                                                            минимална цена   330.00 лв. 



 

На територията на други населени места и общини:  

        минимум 280,00 лв. +            

        разходите по командировката 

        за сметка на възложителя 

        

Ал. 3  се изменя така: 

 

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  

 

Ал. 4  се изменя така: 

ДК "Емануил Манолов"  

1. За ползване на зали:  

- синя зала -  отменя се 

 

Ал. 5 

Регионален исторически музей  

1. Дечкова къща: 

 

Се отменя :  ІІ. Посещение с общ рекламен билет  

или книжка “Опознай Габрово”:     1.00 лв. 

учащи и пенсионери       0.60 лв.  

 

Ал. 6 

Художествена галерия „Христо Цокев” 

Се отменя : ІІ. Посещение с общ рекламен билет  

или книжка  „Опознай Габрово”                                               1.00 лв. 

учащи                                                                          0.50 лв. 



 

Ал. 9, т. 1 се изменя така: 

АЕК „Етър” 

Цени на нощувки в хотел „Странноприемница”, АЕК „Етър” 

 

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: 

 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. 

 

Ал. 11 се изменя така: 

АИР „Боженци” 

           

1. Цена посещение на един музеен обект: 

- учащи и пенсионери 

- деца до 7 години, деца от социални домове,   

хора с увреждания 

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. 

 

  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. 

 

Забележка: Посочените цени на услуги са без ДДС, като услугите по т. 1, т. 2 и т. 3 са 

освободени от ДДС. 

 

6. Цени за нощувки в АИР “Боженци” 

          

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 

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 

 

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 

 

54,17 лв. 

32,50 лв. 

25,00 лв. 

Къща 4 “Цана Михова” /4 места/ 

- цялата къща       

 Ползване като двойка стая и кухня 

 

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 

 

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. 

37,50 лв. 

26,66 лв. 

 

Забележка: Посочените цени на услуги са без ДДС. 

 

Приетите изменения и допълнения на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Габрово влизат в 

сила от 01.01.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 240 

13.12.2010 г. 

 

Отдаване под наем на общинско ведомствено жилище, на основание чл. 17, ал. 2, т. 1 

от НУРУЖННОЖ 

 

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

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да бъде настанен под наем подполковник Красимир Бориславов Марков, 

Началник Регионален военен сектор - Област Габрово, в общинско ведомствено 

жилище, намиращо се в гр. Габрово, ул. „Софроний Врачански” № 9, ет. 18, ап. 10. 

2. Задължава Кмета на Община Габрово, на основание чл. 17, ал. 2, т. 1, във 

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

общинското ведомствено жилище с подполковник Красимир Бориславов Марков, до 

прекратяване на служебните му правоотношения с Министерство на отбраната или 

преместването му в друг гарнизон. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 241 

13.12.2010 г. 

 

Увеличаване капитала на “ДКЦ-1” ЕООД - Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 

72. ал. 1 от Търговския закон, чл. 10, ал. 1, т. 1 и т.3 от Наредбата за реда за 

упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Отменя решения № 136/25.06.2009 г, № 281/17.12.2009 г. и № 135/01.07.2010 

г. на Общински съвет - Габрово. 

 2. Увеличава капитала на “ДКЦ- I” ЕООД със седалище гр. Габрово, ул. ”Трети 

март” 3 със сумата 69 100 /шестдесет и девет хиляди и сто/ лв. съгласно експертиза за 

извършена оценка назначена с Акт 20090430132147/07.05.2009 г. на АВ, от 150 400 

лв. на 219 500 лв., разпределен в 21 950 дяла по 10 лв. всеки един, чрез непарична 

вноска – частна общинска собственост /АОС № 1017/25.07.2001 г. вписан под № 125 

т. I, рег. № 603/12.03.2002 г. на Агенция по вписванията – служба по вписванията/, 

представляваща: СГРАДА с идентификатор 14218.504.51.3 по кадастралната карта и 

кадастрален регистър на гр. Габрово, одобрен със заповед № РД-18-64/26.10.2007г. на 

изп. директор на АГКК, адрес на сградата гр. Габрово п.к.5300, ул. ”Антим първи” № 

1, със застроена площ 85 кв.м, брой етажи 1, предназначение – здравно заведение, 

разположена в Поземлен имот с идентификатор 14218.504.51 находящ се в 

гр.Габрово, ул.”Хр.Смирненски” 35 с площ от 4276 кв.м, трайно предназначение на 

територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг вид озеленени 

площи, стар идентификатор 5040032, кв. 86, парцел 9, при съседи: 14218.504.52, 

14218.504.110, 14218.504.54, 14218.504.53, 14218.504.50, 14218.504.48, 14218.504.29. 

3. Приема учредителен акт на „Диагностично консултативен център – 1” ЕООД 

– Габрово с отразените промени както следва: 

  

било: 

КАПИТАЛ 

 Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 150 400 лв., разпределен в 15 040 

дяла по 10 лв. всеки. 

 Капиталът се състои от общинско имущество предоставено при образуването 

му. 

става: 

КАПИТАЛ 

 Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 219 500 лв., от които начален в 

размер на 150 400лв. и апортна вноска частна общинска собственост - АОС № 

1017/25.07.2001г. вписан под № 125 т. I, рег. № 603/12.03.2002 г. на Агенция по 

вписванията – служба по вписванията/, представляваща: СГРАДА с идентификатор 

14218.504.51.3 по кадастралната карта и кадастрален регистър на гр.Габрово, одобрен 

със заповед № РД-18-64/26.10.2007г. на изп.директор на АГКК, адрес на сградата 

гр.Габрово п.к.5300, ул.”Антим първи” № 1, със застроена площ 85 кв.м, брой етажи 

1, предназначение – здравно заведение, разположена в Поземлен имот с 

идентификатор 14218.504.51 находящ се в гр.Габрово, ул.”Хр.Смирненски” 35 с площ 

от 4276 кв.м, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно 

ползване – за друг вид озеленени площи, стар идентификатор 5040032, кв.86, парцел 

9, при съседи: 14218.504.52, 14218.504.110, 14218.504.54, 14218.504.53, 14218.504.50, 

14218.504.48, 14218.504.29, на стойност 69 100 лв. 



 

било:  

ДЯЛОВЕ 

Чл.7.  Капиталът на дружеството е разпределен в 15 040 дяла по 10 лв. всеки. 

става: 

ДЯЛОВЕ 

Чл.7.  Капиталът на дружеството е разпределен в 21 950  дяла по 10 лв. всеки.     

4. Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише съгласие за внасяне 

на непарична вноска в капитала на “ДКЦ I” ЕООД с пълно описание на апорта и 

Декларация по чл.264, ал.2 от ДОПК. 

 5. Задължава Кмета на Община Габрово да отпише описания актив от баланса 

на Община Габрово след влизане в сила на вписването в търговския регистър. 

6. Задължава управителя на дружеството да извърши всички действия по 

вписване промените в търговския регистър в законоустановените срокове. 

 

Приложение: 1. Учредителен акт с отразените промени на “Диагностично 

         консултативен център – 1” ЕООД – Габрово 

    2. Експертна оценка 20090430132147/28.05.2009г. 

    3. Писмо вх. № 92-3153/16.11.2010г. от „ДКЦ-I” ЕООД 

    4. АОС № 1017/25.07.2001г.  

    5. Скица № 1732/06.04.2010г. от СГКК – гр. Габрово,  

    6. Удостоверение № 96-00-325/19.10.2010 г. от Община Габрово 

    7. Декларация  за съгласие 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 242 

13.12.2010 г. 

 

Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Фондация „Международна 

социална служба – България” – гр. Велико Търново, върху част от имот - частна 

общинска собственост, находящ се на ул. Райчо Каролев № 2 

   

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 73, ал. 5 и 6 от Наредбата за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Фондация „Международна 

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

№ 31, първи по ред от ляво, в дясно от стълбищната клетка, с полезна площ 11,56 

кв.м, находящ се на третия етаж в сградата на ул. Р. Каролев № 2, за срок до 

01.07.2011 г., за провеждане на обучение / групова работа с кандидатите за приемни 

семейства в изпълнение на дейностите по проект „Разширяване на модела на приемна 

грижа в България”, финансиран от УНИЦЕФ и изпълняван от МСС-България в 

периода юни 2009 – юни 2011 г.  

 2. Задължава Кмета на Община Габрово в срок от един месец след влизане в 

сила на настоящото решение да предприеме действия по издаване на заповед и 

сключване на договор.   

  

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 243 

13.12.2010 г. 

 

Възлагане на обществен превоз на пътници с конкурс по утвърдените общинска, 

областна и републиканска транспортни схеми 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози и чл. 17, ал. 3 и ал. 5, чл.19, ал. 1, чл. 22, ал. 2 от Наредба № 2 

за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили на МТС, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

І. Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по 

утвърдените общинска транспортна схема и автобусни линии от областната и 

републиканската транспортни схеми от квотата на Община Габрово. 

 

ІІ. Определя комисия за провеждането на конкурса и оценка на постъпилите 

предложения в състав: 

Председател: инж. Климент Кунев – зам.кмет на Община Габрово 

Секретар:  Радостина Христова – младши експерт в отдел “ДССД”  

Членове:  1. Тихомир Цонев – началник областен отдел ”КД-ДАИ” – Габрово  

   2. инж. Христо Колев – Началник КАТ-ПП при ОДП Габрово  

   3. Красимир Димитров – юрисконсулт в ТД на НАП офис Габрово  

   4. Недялко Ценков – Директор дирекция “ОССД” 

   5. Радостина Кожухарова – Началник отдел „Правен” при Община 

Габрово 

   6. Даниела Димитрова – Ръководител Общински инспекторат 

   7. Добромир Проданов - общински съветник 

   8. Стилияна Тинчева  -  общински съветник 

   9. Любен Ялъмов -  общински съветник 

   10. Виктор Спасов - общински съветник 

   11. Ивелин Райчев - общински съветник 

   12. Димитър Димитров - общински съветник 

   13. Представител на браншова организация „Национална 

транспортна камара” със седалище гр.Пловдив. 

Заседанията на комисията се считат за редовни, ако на тях присъстват не по-

малко от две трети от членовете й. Решенията се вземат с мнозинство две трети от 

присъстващите. 

 

ІІІ. Конкурса да се проведе по следните : 

 

Критерии и начин на оценка и класиране на кандидатите 

за конкурса за разпределение на автобусните линии 

 

А. Квалификационни изисквания към кандидатите за участие в конкурса: 

 

Всички кандидати трябва да отговарят на изискванията на чл. 25 от Наредба № 

2/15.03.2002 год. на МТС. 

 

 

 



Б. Ограничения при изпълнение на превозите: 

 

1.  Превозите на пътниците да се изпълняват от лицензирани превозвачи; 

2. Лицензията да бъде издадена на името на лицето по чл. 2 от Наредба № 2 от 

15.03.2002 год. 

3. Превозите да се изпълняват съгласно маршрутното разписание разработено 

от Възложителя по  Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 / 15.03.2002 год. 

на МТС ; 

 

В. Критерии и начин на оценка на кандидатите: 

 

1. Екологичност на превозните средства /максимален брой точки – 10т./. 

Оценката по този критерий се формира от сбора на точките за всяко отделно превозно 

средство, разделен на броя на оценяваните превозни средства: 

 1.1 евростандарт 5         10 т. 

 1.2 евростандарт 4           8 т. 

 1.3 евростандарт 3           6 т. 

 1.4 евростандарт 2           4 т. 

 1.5 евростандарт 1                2 т. 

 1.6 без евростандарт                                                                    1 т. 

2. Възраст на превозните средства /максимален брой точки – 15т./ Оценката по 

този критерий се формира от сбора на точките за всяко отделно превозно средство, 

разделен на броя на оценяваните превозни средства: 

2.1 възраст до 5 год.        15 т. 

2.2 възраст от 5 до 10 год.       10 т. 

2.3 възраст над 10 год.              5 т.  

3. Допълнително предлагани услуги за междуселищните автобусни линии 

/максимален брой точки – 10 т./. Оценката по този критерий се формира от сбора на 

точките за всяко отделно превозно средство, разделен на броя на оценяваните 

превозни средства, необходими за изпълнение на превозите по междуселищните 

линии: 

 3.1 категоризирани с една звезда          4 т. 

 3.2 категоризирани с две звезди        6 т. 

 3.3 категоризирани с три звезди       8 т. 

 3.4 категоризирани с четири звезди                10 т. 

4. Цени с включен ДДС за билетите при единично пътуване по 

вътрешноградските линии и тарифната ставка за пътникокилометър /минимален брой 

точки – 0т., максимален брой точки – 10т./. Крайната оценка по този критерий 

представлява сбора от точките получени за предложената цена на билет при единично 

пътуване по вътрешноградските линии и тарифната ставка за пътникокилометър, 

разделен на две: 

 4.1 най-ниска цена / тарифната ставка за пътникокилометър /  10 т. 

 4.2 за второ място            8 т. 

 4.3 за трето място             6 т. 

 4.4 за всеки следващ, по две точки по-малко от точките на предния в 

класирането.  

5. Сервизна обезпеченост /максимален брой точки – 20 т./: 

 5.1 наличие на собствена сервизна база на територията на  

Община Габрово          20 т. 

 5.2 наличие на договорирана сервизна база на територията  

на Община Габрово            10 т. 



 5.3 наличие на сервизна база извън територията  

на Община Габрово            5т. 

6. Гаражна и паркингова обезпеченост  /максимален брой точки – 25т./: 

 6.1 наличие на собствена гаражна база и/или паркинг на територията на 

Община Габрово, достатъчни за разполагане на превозните средства необходими за 

изпълнение на превозите по съответната група     25 т. 

 6.2 наличие на договорирана гаражна база и/или паркинг на територията на 

Община Габрово, достатъчни за разполагане на превозните средства необходими за 

изпълнение на превозите за съответната група        10 т. 

 6.3 наличие на гаражна база и/или паркинг извън територията на Община 

Габрово, достатъчни за разполагане на превозните средства необходими за 

изпълнение на превозите за съответната група       5 т.    

7. Организационна обезпеченост: 

 7.1. Наети лица по трудов договор за предпътен медицински преглед на 

водачите, включващ общото им здравословно състояние, проверка на техническото 

състояние на автомобилите и ежедневен контрол върху своевременното отчитане на 

превозните документи в изпълнение на чл. 30 от Наредба № 2 / 15.03.2002 год. На 

МТС / максимален брой точки – 15 т./.  

 За всяка обезпечена дейност по                         5 т. 

 7.2. Оборудване на превозните средства с GPS средства за проследяване 

/Максималния брой точки по този критерий не може да надвишава броя на 

необходимите превозни средства за изпълнение на съответната група линии/ : 

 За всяко оборудвано превозно средство по       1 т. 

 7.3. Оборудване на превозните средства за превоз на трудноподвижни лица в 

изпълнение на чл. 18 от Наредба № 2 /15.03.2002 год. На МТС за вътрешноградските 

автобусни линии /максималният брой точки по този критерий не може да надвишава 

броя на необходимите превозни средства за изпълнение на линиите от съответната 

група/: 

 За всяко фабрично оборудвано или пригодено превозно средство по  1 т. 

8. Собственост на превозните средства, с който ще се извършва превоза 

/максимален брой точки – 10 т./ Оценката по този критерий се формира от сбора на 

точките за всяко отделно превозно средство, разделен на броя на оценяваните 

превозни средства: 

8.1 Собственост на превозвача, без договори и залози   10 т. 

8.2 С договор за лизинг          5 т. 

8.3 Наети превозни средства            1 т. 

9. Общият брой точки за всеки кандидат се определя като сума от получените 

точки по всички критерии за съответната група линии . 

10. За класирал се на първо място се счита кандидатът, отговарящ на всички 

изисквания на Наредба № 2 от 15.03.2002 год. На МТС, получил най-голям общ брой 

точки.    

 

ІV. Задължава Кмета на Община Габрово да публикува условията на конкурса 

съгласно решението, по реда на чл. 20 от Наредба № 2 за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на превози на пътници с 

автобуси и леки автомобили от 15.03.2002 год. На МТС в 40 дневен срок от влизане в 

сила на настоящото решение. 

 

 

 

V. Определя цена 200.00 лева на документацията за участие в конкурса.  



 

VІ. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на 

конкурса на Кмета на община Габрово. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 244 

13.12.2010 г. 

 

 

Откриване на процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга с 

предмет:  „Хотелиерски и ресторантьорски услуги в обекти – общинска собственост 

в пакет, състоящ се от: 

1. Къща на композиторите, т.н. Къща „Гана Кадиева”, НКЦ 1539/64 и 

Стопански постройки „Гана Кадиева” НКЦ 1540/64- с. Боженци, АОС № 

711/07.05.2007 г.;  

2. Къща „баба Ана”, т.н. Къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64 – с. Боженци 

АОС № 1671/19.04.2005 г.; 

3. Почивна база /Къща № 5/, т.н. Къща „Иванца Бончева” – с. Боженци АОС № 

766/24.10.2000 г.; 

4. Боженско ханче, т.н. Ханче Старата община, НКЦ 1493/64 –с. Боженци”, 

АОС № 762/13.10.2000 г. 

 

 

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

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

чл. 38 от същия закон, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Открива процедура за предоставяне на концесия за обект публична  

общинска собственост с предмет на изпълнение на услуга „хотелиерски и 

ресторантьорски услуги в обекти общинска собственост в пакет, състоящ се от две 

къщи със стопански постройки и ханче - недвижими културни ценности и почивна 

база, находящи се в с.Боженци, общ.Габрово.  

 1. Обект и предмет на концесията 

 Обект на концесията 

Обект на концесията за услуга по смисъла на чл. 2, ал. 3, т. 2 от Закона за 

концесиите /ЗК/, са недвижими културни ценности, публична общинска 

собственост в пакет, състоящ се от:  

1. Къща на композиторите, т.н. Къща „Гана Кадиева”, НКЦ 1539/64 – на два 

етажа, частично със сутерен ЗП 87,40 кв.м и Стопански постройки „Гана Кадиева” 

НКЦ 1540/64, представляващи сграда на един етаж, със сутерен и навес ЗП 51,60 

кв.м.; сграда на един етаж с навес ЗП 42,00 кв.м.; сграда на един етаж ЗП 26,20 

кв.м.; външна тоалетна ЗП 10,00 кв.м. находящи се в УПИ ХI-59 от кв. 4 по плана 

на с. Боженци, с площ 1038 кв.м, АОС № 711/07.05.2007 г.;  

 2. Къща „баба Ана”, т.н. Къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64 - двуетажна, 

състояща се от масивен приземен етаж ЗП 71,40 кв.м., паянтов етаж ЗП 76,80 кв.м. с 

пристройка на един етаж ЗП 20,20 кв. м., находящи се в УПИ I-198 от кв. 21 по 

плана на с. Боженци,с площ 354 кв.м, АОС№1671/19.04.2005 г.; 

 3. Почивна база /Къща № 5/, т.н. Къща „Иванца Бончева” - сграда на два 

етажа и сутерен ЗП 109,20 кв.м. и част на един етаж със ЗП 29,70 кв.м., масивна 

сграда на един етаж със ЗП 35,40 кв.м., находящи се в УПИ III -176, кв. 13 по плана 

на с. Боженци с площ 3930 кв.м., АОС № 766/24.10.2000 г.; 

 4. Боженско ханче, т.н. Ханче Старата община, НКЦ 1493/64 – сграда на един 

етаж, частично на маза, със ЗП 90 кв.м., външни тоалетни ЗП 14,70 кв.м., находящи 

се в УПИ IV -166, кв.17 по плана на с. Боженци с площ 200 кв.м., АОС № 

762/13.10.2000 г. 

 Предмет на концесията  



 Предмет на концесията по чл. 2, ал. 3, т. 2 от Закона за концесиите, е 

управлението на услуга от обществен интерес - „Хотелиерски и ресторантьорски 

услуги в застроени недвижими имоти – публична общинска собственост, на риск на 

концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да 

експлоатира услугата по смисъла на чл. 4 от Закона за концесиите без да получава 

компенсация. 

 В допълнение към основния предмет на концесията се включва: 

извършването на частични строителни и монтажни работи, необходими за частична 

рехабилитация и ремонт на обекта на концесията, свързани с техническите 

изисквания за консервация, реставрация и адаптация на сградите – недвижими 

културни ценности, след съгласуване по реда на Закона за културното наследство, 

като рискът от осъществяването на тези дейности тежи върху концесионера. 

Обектите следва да бъдат реставрирани, консервирани и адаптирани, ремонтирани 

и благоустроени от концесионера със собствени средства с (или без) участието на 

подизпълнители. 

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

концесията. 

 Стопанската експлоатация на сградите и терените ще се реализира чрез 

предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги. 

 3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и принадлежности:  

 Концесионната територия обхваща застроени недвижими имоти – публична 

общинска собственост, находящи се на територията на историческия и 

архитектурен резерват „Село Боженци”, обявен с решение на ДКСА № 115 от 1964 

г. (ДВ, бр. 8/1964 г.), представляващи: 

*УПИ ХІ-59 в кв. 4 по плана на с. Боженци, общ. Габрово, целият с площ 1  038 

кв.м, заедно с построените в този имот: сграда на два етажа, частично на сутерен 

със ЗП 87,40 кв.м - къща „Гана Кадиева”, недвижими културна ценност 1539/64; 

сграда на един етаж със сутерен и навес със ЗП 51,60 кв.м; сграда на един етаж с 

навес със ЗП 42,00 кв.м; сграда на един етаж със ЗП 26,20 кв.м; външна тоалетна 

със ЗП 10,00 кв.м - стопански постройки „Гана Кадиева” НКЦ 1540/64. За имота е 

съставен акт за публична общинска собственост № 711/07.05.2007 г.;  

*УПИ I-198 от кв. 21 по плана на с. Боженци, общ. Габрово, целият с площ 354 

кв.м, заедно с построените в този имот: сграда, състояща се от  приземен етаж с 

площ 71,40 кв.м и масивен етаж с площ 76,80 кв.м; пристройка на един етаж с площ 

20,20 кв.м-къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64. За имота е съставен акт за публична 

общинска собственост №1671/19.04.2005 г.; 

*УПИ III -176, кв. 13 по плана на с. Боженци, общ. Габрово, целият с площ 3 930 

кв.м, заедно с построените в този имот: почивна база - сграда на два етажа и 

сутерен ЗП 109,20 кв.м. и част на един етаж със ЗП 29,70 кв.м., масивна сграда на 

един етаж със ЗП 35,40 кв.м - почивна база /Къща № 5/, т.н. къща „Иванца 

Бончева”. За имота е съставен акт за публична общинска собственост 

№766/24.10.2000г.; 

*УПИ IV -166, кв. 17 по плана на с. Боженци, целият с площ 200 кв.м, заедно с 

построените в този имот: сграда на един етаж, частично на маза със ЗП 90 кв.м., 

сграда външни тоалетни ЗП 14,70 кв.м – Боженско ханче, НКЦ 1493/64. За имота е 

съставен акт за публична общинска собственост №762/13.10.2000г.  

 Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията, 

включително и върху принадлежностите. 

 Прилежаща инфраструктура: съвкупността от технически съоръжения и 

линейни мрежи на транспорта, водоснабдяването, канализацията и 

енергоснабдяването, изградени около и в имота, не са включени към обекта на 



концесията. От значение за осъществяването на правата на концесионера във връзка 

с прилежащата инфраструктура, е единствено присъединяването на обектите към 

градската ВиК и електрическа мрежа. Районът около обекта на концесията е 

благоустроен и има изградена техническа инфраструктура. 

     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 – извършването на 

задължителните ремонтни дейности по консервация, реставрация и адаптацията на 

обекта на концесията, съгласно Техническите изисквания. 

 7. Основни права и задължения по концесионния договор:  

    7.1. Права и задължения на концедента: 

 7.1.1. Концедентът има право: 

- да получава договореното концесионно плащане в сроковете и при условията,  

описани в концесионния договор; 

- да контролира изпълнението на задълженията по договора, като за целта има право 

на достъп до обектите и на информация за осъществяваните дейности;  

- да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява предвидените в него 

задължения, както и условията на предоставената концесия; 

- да търси правата си при установени и отразени в констативен протокол нанесени 

вреди от концесионера; 

- да иска изменение на договора, когато обстоятелствата, при които той е бил 

сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между 

правата и задълженията на двете страни; 

- да получи обезщетение в размер на едногодишно концесионно плащане в случай 

на предсрочно прекратяване на договора едностранно от концесионера или по 

негова вина. 

 7.1.2. Концедентът се задължава: 

- да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява 

съгласно действащата нормативна уредба и клаузите на концесионниядоговор;  

- да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни 

програми и работен проект; 

- да не предоставя на други лица концесии върху същия обект или за извършване на 

дейностите, съставляващи съдържанието на концесионното право на експлоатация 

в обекта на концесия; 

- да издава на концесионера необходимите разрешения за извършване на дейността, 

включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните 

актове за това. 

        7.2. Права и задължения на концесионера 

        7.2.1. Концесионерът има право: 

- да експлоатира, управлява и поддържа обекта на концесията (без да получава 

компенсации); 

- да ползва по време на договора предоставения му обект на концесията за 

дейностите и услугите, визирани в договора; 

- да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез 

експлоатация на обекта, предмет на концесията; 

- да ползва съществуващата към момента на приемане на недвижимия имот 

инженерна инфраструктура; 

- да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата, при които той 

е бил сключен, се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие 

между правата и задълженията на двете страни; 



- да възстанови обекта на концесията след случаи на непреодолима сила;  

- 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;  

- да сключва договори с подизпълнители за осъществяване предмета на концесията, 

без да може да им прехвърля правата и задълженията си /при изрично съгласие от 

концедента/; 

 7.2.2. Концесионерът се задължава: 

- да изготви инвестиционни проекти за извършването на задължителните ремонтни 

дейности по косервация, реставрация и адаптация на сградите, да ги съгласува с 

Община Габрово и органите по чл. 84 ЗКН; 

- да извърши със свои средства и на свой риск необходимите СМР по 

предварително одобрените от община Габрово проекти, съобразени със Закона за 

културното наследство; 

 - да спазва нормативните изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

човешкото здраве и обществения ред; 

- да финансира отстраняването на нанесените в резултат от дейността му щети на 

околната среда; 

- 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; 

- да полага грижа на добър стопанин за обекта на концесията и да поддържа обекта 

на концесия, в състояние, годно за експлоатацията му; 

- да изготвя и представя ежегодно за съгласуване с концедента инвестиционна 

програма, като срокът за представяне е до 30 септември на предходната година. За 

първата година, срокът за представяне е 30 /тридесет/ дни от датата на подписване 

на концесионния договор. След съгласуването й с концедента програмата става 

неразделна част от договора. Концедентът е длъжен да изпълнява задълженията, 

произтичащи от инвестиционната програма в посочените срокове с грижата на 

добър търговец; 

- за наложителни ремонтни работи и извършване на необходими подобрения във 

връзка със стопанската експлоатация на обекта, невключени в инвестиционната 

програма, концесионерът следва своевременно да извести концедента и да изиска 

предварителното му съгласие за реализирането им.  

За извършените подобрения се съставя приемо-предавателен протокол, подписан от 

концесионера и концедента или надлежно упълномощени техни представители;  

- 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;  

- концесионерът е длъжен да получава, подновява или удължава необходимите 

разрешения, свързани с предмета на концесията /ако се налагат такива/;  

- да спазва условията за контрол върху дейността в обекта и да поддържа в 

изправност техническото му състояние и съоръженията към него съгласно 

изискванията на Гражданска защита и с оглед опазване на околната среда;  

- да застрахова за срока на концесията за своя сметка и в полза на концедента 

обекта на концесията; 

- да предава на концедента доклади и информация относно изпълнението на 

договора, в съответствие предвидените в него изисквания на концедента;  

- да води и съхранява документацията и информацията за дейностите по 

концесията, като след прекратяване на концесионния договор, концесионерът се 



задължава да предаде цялата информация на концедента и да не предоставя достъп 

до нея на трети лица, освен с изричното съгласие на концедента;  

- да обезпечи както организационно-технически, така и финансово, отстраняването 

на нанесените при изграждането и/или разширяването, и/или реконструкцията, 

и/или рехабилитацията, както и експлоатацията на обекта на концесията 

екологични щети; 

- да извършва концесионни плащания в размер, срокове и при условията, описани в 

концесионния договор; 

- да заплати гаранции по вид и размер, определени от концедента;  

- да изготвя и съгласува с концедента всички необходими или свързани с 

изграждането и функционирането на обекта на концесията инженерни и технически 

проекти и техните актуализации, екологически и инвестиционни програми и други;  

- да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи 

опасност за националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред;  

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- да дава достъп до имота на длъжностни лица или оправомощени от концедента 

лица, когато това се налага за извършването на неотложни работи от обществена 

полза или за защита на обществения ред и сигурност; 

- при настъпване на извънредни обстоятелства да търпи временното използуване на 

концесионната площ от трети лица, поименно посочени от концедента, без право на 

обезщетение за това; 

- да изготви план за управление на опазването на единичните недвижими културни 

ценности, съобразно плана за управление на груповата недвижима културна 

ценност и режимите за опазване на културно-историческото наследство на 

територията на село Боженци  и процедирането му по реда на Закона за културното 

наследство; 

- да полага необходимите грижи за опазването, съхранение и поддържане в добро 

състояние на недвижимите културни ценности, обект на концесията,  при спазване 

на разпоредбите на Закона за културното наследство; 

- да поддържа чистотата на обектите, дървесната и тревиста растителност в 

границите на концесионната територия; 

- да не изгражда трайни съоръжения върху предоставената му земя, които не са 

предвидени в инвестиционната програма; 

- да не допуска действия от трети лица и да не предявява претенции за обезщетение 

по време на форсмажорни обстоятелства; 

- да предостави на концедента след изтичане сока на договора подобренията в 

обекта безвъзмездно. 

- да не възпрепятства ползването на външните тоалетни за обществени нужди  

 8.Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 

подизпълнители 

  Концедентът не поставя ограничения. 



         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: 

*Определя гаранция за изпълнение на задължения по договора за концесия в размер 

на 100 % от годишната концесионна вноска, която да бъде внесена от концесионера 

в срок до датата на подписване на договора, като начина на внасяне се определя в 

концесионния договор.  

 Гаранцията се връща след изтичане на концесионния договор.  

 При прекратяване на концесионния договор от страна на концесионера по 

негова вина, гаранцията остава в полза на концедента.  

 При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на 

концесионера, гаранцията се възстановява на концесионера.  

*Определя гаранция под формата на Запис на заповед за 13 200 лв., гарантиращ 

заплащането на годишното концесионно плащане за първата година, представена 

до датата на подписване на концесионния договор. При извършване на плащането, 

концедентът връща на концесионера записа на заповед. 

*Определя гаранция за обезпечаване на задължението за изпълнение на 

инвестиционната програма – 5 % от стойността на съгласуваните с концедента 

инвестиционни разходи за годината на изпълнение на инвестиционната програма; 

гаранцията се внася в 30-дневен срок от сключване на концесионния договор, като 

начина на внасяне се определя в самия концесионен договор;  

след получаване на разрешение за ползване на обекта, концесионерът получава 

обратно внесената гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната 

програма. 

 11.Условия и форма за извършване на концесионното плащане  

*Еднократно парично концесионно плащане е платимо от концесионера в 10-

дневен срок от подписването на концесионния договор в размер на ...... лв., 

съгласно Офертата на Концесионера, но не по – малко от 13 200 /тринадесет хиляди 

и двеста/ лева без ДДС. 

*Периодично парично концесионно плащане 

 През първата и втората инвестиционна година – не се дължи /период за 

ремонт, реставрация и адаптация на обекта на концесията /. За третата година от 

договора - в размер на 56,80 % от получения финансов резултат преди данъчно 

облагане, но не по-малко от еднократното концесионно плащане, дължимо както 

следва: 

  първа вноска  -     до 31.05. на текущата година 

 втора вноска  -     до 30.11. на текущата година 

 Годишното концесионно плащане се актуализира всяка година с 

инфлационния индекс за предходната година, определен от НСИ.  

 За следващите години на концесията периодичните парични концесионни 

плащания се определят с договора за концесия сключен с концесионера, на 

основание на получения прогнозен финансов резултат от всички обекти от 

концесионната им дейност преди данъчно облагане, но не по-малко от 

актуализираното годишно концесионно плащане, определено в настоящото 

решение. 

 При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на законовата 

лихва, изчислена върху годишното концесионно плащане или неплатения остатък.  



 Ред за извършване на концесионното плащане - по банков път или в касата на 

общината срещу фактура. 

 12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на страната 

не се предвиждат. 

 13. Концесионерът е длъжен при извършването на ремонтно-

възстановителните дейности в обекта на концесията и при управлението и 

поддържането им да се съобразява с Техническите изисквания за консервация, 

реставрация и адаптация на обектите и да спазва действащата нормативна уредба, 

свързана с опазването на защитените територии, на недвижимите културни 

ценности, околната среда, на човешкото здраве, на обществения ред, включително 

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

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

 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 комплексна оценка на офертите и тяхната относителна 

тежест: 

 *Срок за проектиране и извършване на ремонтно-възстановителните и 

адаптационни дейности, но не по-дълъг от 24 месеца – с относителна тежест 30 на 

сто. 

 *Инвестиционно предложение с относителна тежест 20 на сто, включващо 

най-малко: 

 а)инвестиционна програма с разчетена инвестиция в направления, съгласно 

документацията за участие, в размер не по-малък от 280 000лв. за първите две 

години /преходен период/ от срока на концесията . 

 б) инвестиционно предложение по програми, включващо разходи по 

програми: социална програма, план за преходния период, програма за оперативна 

дейност и поддръжка, организационно управленски план, програма за безопасност  

и сигурност, екологична програма. 

 *Предложение за еднократно концесионно плащане с относителна тежест 20 

на сто. 

 *Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на качество на 

предоствяната обществена услуга, което се доказва чрез опит в организацията на 

хотелиерски и ресторантьорски услуги и/или дейности идентични или сходни с 

дейности, които допринасят за подобряване обслужването на населението и 

квалифициран състав – с относителна тежест 30 на сто. 

Критерии за формиране на комплексната оценка на офертите и тяхната относителна 

тежест:  

Формула за оценка 

К= К1+К2+К3+К4 

където 

К1 - Срок за проектиране и изграждане на обекта в експлоатация, но не по-

дълъг от 24 месеца – 30 точки. 

На предложението с най-кратък срок за проектиране, съгласуване, 

извършване на ремонтно-реставрационните работи 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 участник предложил по-дълъг период /от 24 месеца/ 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 инвестиционните предложения- 20 точки, която включва : 

 К2А - инвестиционните разходи за частични строителни и монтажни работи 

по реставрацията и адаптацията на обекта на концесията – задължителни, в т.ч.: 

изготвяне на технически паспорти на сградите, изготвяне и съгласуване на 

инвестиционни проекти за реставрация и адаптация, процедирани по реда на Закона 

за устройство на територията и Закона за културното наследство; извършване на 

консервационно - реставрационни, ремонтни и благоустройствени дейности; 

изготвяне на план за управление на опазването на единичните недвижими културни 

ценности по реда на Закона за културното наследство, промяна на отреждането на 

имота от жилищна за обществено-обслужваща дейност; промяна предназначението 

и преустройство на сградите на основното и допълващото застрояване – доказва се 

с предварителни количествени и стойностни сметки, съгласно представен проект – 

концепция, прединвестиционно проучване, гаранции за изпълнението и в срок 

въвеждането на обекта в експлоатация – 10 точки. 

На предложението с най-ниска 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 280 000 лв., то същият 

получава 0 точки. 

 Изчисляването се извършва по следната формула: 

 К2А = (Цмин / Цу) х 10 

където 

 Цмин е най-ниския размер на оферирана цена за изграждане на обекта на 

концесията в процедурата 

 Цу е оферираният размер на инвестицията на конкретния участник в лева.  

 *К2Б – инвестиционни разходи по програми, включващо: социална програма, 

план за преходния период, програма за оперативна дейност и поддръжка, 

организационно управленски план, програма за безопасност и сигурност, 

екологична програма 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 еднократно 

концесионно плащане е под определената сума от 13 200 лв., същото 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 – Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на качество на 

предоствяната обществена услуга – хотелиерски и ресторантьорски услуги на 

територията на АИР Боженци, което се доказва чрез опит в организацията на 

хотелиерски и ресторантьорски услуги и/или дейности идентични или сходни с 



дейности, които допринасят за подобряване обслужването на населението и 

квалифициран състав – максимум 30 точки,  

като оценката се формира на база на предоставени доказателства за извършвана от 

участника хотелиерска и ресторантьорска дейност и професионалната 

квалификация на екипа. 

 Изчисляването се извършва по следните критерии: 

1.За наличие на опит /реализирани договори/ 

На предложението с най-продължителна в години сходна дейност 10 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула: 

К4А = (Г у/ Г макс) х 10 

където  

Гу – опит в дейността на участника в години  

Гмакс – най-дългия в години опит на участник. 

- при липса на опит – 0 точки. 

2. За най-голям обем на сключените договори и реализирана печалба от 

ресторантьорска и хотелиерска дейност и/или дейности идентични или сходни с 

дейности, които допринсят за подобряване обслужването на населението се 

присъждат максимум 20 точки, като: 

Изчисляването се извършва по следната формула: 

К4Б = (П у/П макс) х 20 

където  

Пу – размер на реализираната печалба от участника 

Пмакс – най-високата реализирана печалба на участник. 

- при непредставяне на доказателства– 0 точки. 

К4 = К4А + К4Б 

       18. Размер и начин на плащане на депозит за участие в процедурата за 

предоставяне на концесия в размер на 1300 лева, платим по сметка на Община 

Габрово – IBAN BG52STSA93003305016910 при банка „ДСК” ЕАД, BIC код 

STSABGSF, или банкова гаранция със срок на валидност до подписване на 

концесионен договор. 

 19. Критерии за подбор, съгласно Закона за концесиите (ЗК) и документи за 

доказване съответствия с тях: 

 19.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност: 

 Изисквания: 

 19.1.1.притежаването на опит участника през последните 5 календарни 

години, преди датата на подаване на офертата в : 

а) хотелиерска и ресторантьорска дейност и/или 

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

подобряване обслужването на населението. 

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

лице, на критерия "Пригодност за изпълнение на професионална дейност" следва да 

отговаря поне един от участниците в обединението. 

 Изискуеми документи: 

 Доказателства за опит в извършването на стопанските дейности по 19.1.1 - 

описание на опита на участника /кратка анотация/, придружено с референции 

/минимум три/ 

 19.2. Икономическо и финансово състояние: 

 Изисквания: 

 19.2.1 регистриран основен капитал на участника не по-малко от 50 000 лв. 



 19.2.2. балансова и/или пазарна стойност на активите на участника не по-

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

съответната пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители;  

 19.2.3. 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 участника за последните три години.  

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

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

един от участниците в обединението. 

Изискуеми документи: 

 а) заверени от представляващия дружеството копия на годишни финансови 

отчети за последните 3 години, доказващи изискванията по т.19.2.2 и т.19.2.3 и/или 

пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители, доказваща изискванията по 

19.2.2;  

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

идентификационен код (ЕИК) или удостоверение за актуално състояние на 

участника. 

 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 участникът 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. 

       19.3. Технически възможности и/или професионална квалификация:   

            Изисквания: 

 19.3.1. Притежаването на опит участника през последните 5 календарни 

години, преди датата на подаване на офертата в : 

 а) хотелиерска и ресторантьорска дейност и/или 

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

подобряване обслужването на населението. 

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, дата на подписване, възложител, 

стойност; и  

б)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  

в) 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 т. а) до т. в) от третото лице; 

 - доказателства, че участникът ще има на разположение възможностите на 

третото 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. 

      20. Определя цена на документация за участие в размер на 500 лева без 

включен ДДС. 

        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 приемане на 

настоящото решение с решение да одобри обявление за провеждане на 

процедурата, документация за участие в открита процедура и проект на 

концесионен договор и изпрати обявлението за обнародване в електронната 

страница на "Държавен вестник" и за вписване в Националния концесионен 

регистър. 

 23.След провеждане на процедурата Кметът на Община Габрово да  

представи пред Общински съвет - Габрово проект за решение за определяне на 

концесионер, придружен с протокола на комисията по провеждане на откритата 

процедура в срок, определен със заповедта за назначаване на комисията, който не 

може да бъдепо-дълъг три месеца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


