
РЕШЕНИЕ № 261 

17.12.2009 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост Втори /първи надпартерен/ етаж на 

ул. ”Априловска” № 9/, гр. Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл. 

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

 

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

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

представляващ самостоятелен обект в сграда – втори /първи надпартерен/ етаж с  

идентификатор 14218.505.672.5.2 по одобрената кадастрална карта и кадастрални 

регистри на гр. Габрово, със застроена площ 110.09 кв.м, от сградата на  ул. 

”Априловска” № 9, гр. Габрово, заедно с отстъпеното право на строеж върху 

поземлен имот с идентификатор 14218.505.672 и 11.590% ид.части от общите части 

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

етаж: няма; под обекта: 14218.505.672.5.1; над обекта: 14218.505.672.5.3, при начална 

тръжна цена 118 580.00 /сто и осемнадесет хиляди петстотин и осемдесет лева, заедно 

с отстъпеното право на строеж. 

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 тримесечен срок от вземане на 

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  Скица и схема.                    

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 262 

17.12.2009 г. 

 

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

общ. Габрово 

 

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

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

 

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

земя – частна общинска собственост, представляваща имот № 108008 /сто и осем 

хиляди и осем/, находящ се в м.”КОПАКА”, землище с. Поповци с ЕКАТТЕ 57675 

/петдесет и седем хиляди шестстотин седемдесет и пет/, общ. Габрово, незастроен, с 

площ от 0.344 дка /нула декара и триста четиридесет и четири кв.м./, при граници: 

имот № 108011 - нива за строит., имот № 000193 - полски път, имот № 000194 - 

местен път; начин на трайно ползване: храсти; категория на земята при неполивни 

условия: пета, актуван с АОС № 1359/08.05.2003 г., при начална тръжна цена 2236.00 

/две хиляди двеста тридесет и шест/ лева. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на купувач. 

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  Скица     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 263 

17.12.2009 г. 

 

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

физическо лице на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ /с. Николчовци, общ. 

Габрово/ 

 

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

НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Дава съгласие да бъде продадена на Йорданка Ангелова Ангелова земя – 

общинска собственост, представляваща: реална част от поземлен имот без пл. № с 

площ 175 кв.м, придадена по регулация по смисъла на отменения ЗТСУ към УПИ ХІІ-

312 от кв.19 по плана на с. Николчовци, при граници: улица с о.т. 22-25-26-40; ПИ № 

312; УПИ ІV.312 и УПИ ХІ-320.  

Цената на земята е 600 /шестстотин/ лева без ДДС. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение:  Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 264 

17.12.2009 г. 

 

Провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на „Битова 

Възрожденска механа”- обособена част от имот - публична общинска собственост в 

АЕК “Етър” 

 

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

собственост и чл. 11, ал. 1 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 отдаде под наем за срок от 5 години чрез публично оповестен търг с 

тайно наддаване обособена част от имот – публична общинска собственост, 

представляваща ”Битова Възрожденска механа“, 

находяща се в АЕК ”Етър”, кв. Етъра, гр. Габрово с обща полезна площ 267.70 

кв.м, включваща: на І-ви етаж: салон 34 кв.м; транжорна – 20 кв.м; кухня – 10 кв.м; 

склад – 12 кв.м; на ІІ-ри етаж: чардак – 25 кв.м; битова стая – 36 кв.м; спомагателно 

помещение-20 кв.м; допълнителни: навес /търговска площ/ - 28 кв.м; тоалетни – 26.70 

кв.м; сайвант за дърва – 8 кв.м; търговска площ в лятна градина – 48 кв.м, заедно с 

наличното обзавеждане и музейни експонати. 

Начална тръжна цена 1766.82 лв. /хиляда седемстотин шестдесет и шест лева и 

82 стотинки/ без ДДС, съгласно Тарифа, Приложение 1 от НРПУРОИ, т. 1. 1. за зона 

Идеален център, във връзка с т. 1 от Забележка - 6.60 лв. на кв.м. без ДДС.  

2. Определя следните задължителни условия за ползване на обекта: 

2.1.Обектът да се използва само и единствено според неговото предназначение. 

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

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

2.3. Заетите лица в обекта да притежават професионална и езикова 

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

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

хранене и развлечение. 

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

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

подобренията остават в полза и собственост на наемодателя.  

2.5. Контролът по изпълнението на договора и допълнителните условия се 

осъществява от Директора на АЕК “Етър”. При неспазването им договора се 

прекратява. 

3. Определя следните допълнителни условия за отдаване под наем на обекта: 

3.1. Наемателят се задължава да осигурява целогодишно функциониране на 

„Битова Възрожденска механа” при спазване на работно време от 9.00 часа до 23.00 

часа без почивен ден. 

3.2. Обособената на втория етаж експозиция на Балканска къща да се ползва от 

Наемателя само при официални делегации след предварително съгласуване с 

ръководството на АЕК “Етър”. 

3.3. Да не се прави никаква промяна в художествено- пространственото 

оформление на залата без съгласието на ръководството на АЕК “Етър”. 

3.4. Съобразно спецификата на обекта в менюто да бъдат включени 

национални и местни ястия. Задължителен асортимент: питка /пърленка/, изпечена в 

пещ на дърва. На клиентите да се предлагат само български вина и ракии. 



3.5. Кухненският инвентар /чинии, чаши, пепелници, оцетници, вази и 

свещници/, както и покривките за маси да бъдат в подходящ за заведението български 

битов стил. 

3.6. Облеклото на персонала /сервитьори и бармани/ да бъде: бяла риза /блуза/ с 

българска бродерия и кафяв /черен/ панталон /пола/. 

3.7. Музикалното озвучаване да бъде само с българска народна музика и стари 

градски песни. 

В откритата лятна площ да не се използват модерни сенници  и чадъри. 

3.9. Ежедневно да се поддържа в чист вид заведението, както и прилежащите 

му части: навеса за дърва, цветната градина, тоалетните. 

3.10. Наемателят и наетите от него лица да се лоялни към музея и с държанието 

и поведението си да не уронват престижа на институцията. 

3.11. Наемателят да участва в рекламната стратегия на АЕК “Етър” и да участва 

в туристическите борси като предлага преференциални пакети за туроператорски 

фирми. 

3.12. Да предлага пакетна услуга на гостите на хотелския комплекс 

“Странноприемница” след предварително съгласуване с ръководството на АЕК 

“Етър”. 

3.13. Наемателят се задължава да опазва експонатите в “Битова възрожденска 

механа” съгласно Закона за паметниците на културата и музеите. 

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

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

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

неговата търговска репутация. 

5. Задължава Директора на АЕК „Етър”- Габрово, да включи в тръжните 

условия към заповедта за откриване на процедура за търг с тайно наддаване и в 

договора за наем на обекта клауза, съгласно която при предсрочно прекратяване на 

договора от страна на наемателя, наемодателя задържа гаранционната вноска в размер 

на два месечни наема достигнати на търга, завишени с 20 %. 

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

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

за отдаване под наем на обособената част от имот – публична общинска собственост, 

представляваща „Битова Възрожденска механа” в АЕК “Етър”, съгласно настоящото 

решение. 

 

Приложение: 1. Акт № 1 за Публична Общинска собственост от 29.11.2005 год. на  

                  недвижим имот, находящ се в кв. Етър, гр. Габрово-копие.  

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 265 

17.12.2009 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.270, ул. ”Брянска”, 

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 провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1376/16.11.2009 

год., представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.504.495 /четиринадесет 

хиляди двеста и осемнадесет,точка, петстотин и четири, точка, четиристотин 

деветдесет и пет/ по одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. 

Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот ХХХІІІ-473 /тридесет и три 

римско, тире, четиристотин седемдесет и три/ от кв. 181 /сто осемдесет и едно/ по 

действащия ПРЗ на гр. Габрово - ІІ /втори/етап, ІІІ /трета/ част, находящ се на 

ул.”Брянска”, незастроен, с площ от 128 /сто двадесет и осем/ кв.м., при граници: ПИ 

14218.504.515; ПИ 14218.504.497; ПИ 14218.504.496 и ПИ 14218.504.494, при начална 

тръжна цена 50 432.00 /петдесет хиляди четиристотин тридесет и два/ лева, без ДДС.  

Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово. 

Съгласно одобрения със Заповед № 108/20.01.2009 г. на кмета на Община 

Габрово ПУП за ЧИ на ПРЗ и РУП имотът попада в квартал с одобрен режим на 

устройство - „Смесена централна зона” при следните показатели за устройство и 

застрояване: 

максимална плътност на застрояване – 80%; 

максимална интензивност на застрояване К инт – 3.0; 

минимална озеленена площ – 20%; 

характер на застрояване – високо /до 16 м височина/; 

начин на застрояване – свързано. 

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:  Скици                                                                                           

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 266 

17.12.2009 г. 

 

Откриване на процедура за учредяване на концесия за управление и експлоатация на 

услуги със спортно възстановителен характер в обект частна общинска собственост 

съгласно АОС №1333 от 15.07.2009 год., представляващ Плувен басейн, с 

идентификатор 14218.501.459.2.1 по влязла в сила кадастрална карта на гр. Габрово 

/Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК/ с обща площ 

на двете нива  1088 кв.м, находящ се  в сграда № 2 в СОУ „Отец Паисий”, на ул. 

Венец № 11, кв. Трендафил-1, гр. Габрово, по плана на гр. Габрово І етап ІІІ ч., УПИ 

ІV-за училище, кв. 44, ПИ 796, и с идентификатор 14218.501.459 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 2, ал. 3, 

т. 2, чл. 7, чл. 13, ал. 1, т. 2 и чл. 39, ал. 1 и ал. 2 от Закона за концесиите, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

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

местната администрация, чл. 39, ал. 1 и ал. 2 във вр. чл. 38 от Закона за концесиите, 

Общински съвет Габровo 

 

1. Открива процедура за предоставяне на концесия за услуга върху обект – 

частна общинска собственост, представляващ ПЛУВЕН КОМПЛЕКС в СОУ „ОТЕЦ 

ПАИСИЙ”. 

1.1. Обектът е с площ от 1088 кв.м, частна общинска собственост, намиращ се в 

СОУ „Отец Паисий”, на ул. Венец № 11, кв. Трендафил-1, гр. Габрово, по плана на гр. 

Габрово І етап ІІІ ч., УПИ ІV-за училище, кв. 44, ПИ 796, с идентификатор 

14218.501.459.2.1 и обща площ 1088 кв.м., съгласно схема 3502/23.06.2009 г., 

издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово. 

 1.2. Обектът по т.1.1. се експлоатира от концесионера със средства, осигурени 

от него и на негов риск, при условия и по ред определени с концесионния договор. 

 1.3. Територията на обекта и инфраструктурата, определени с концесионния 

договор са в съответствие с кадастралната карта и кадастралните регистри. 

 2. Определя за предмет на концесията: 

 2.1. Основен предмет – управление и поддържане на обекта срeщу правото на 

концесионера да експлоатира обекта, предлагайки услугата. 

 2.2. Допълнителен предмет – извършване на: 

 2.2.1. частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията - изграждане 

съвременна спортно рекреационна база, която да отговаря на всички европейски 

стандарти; 

2.2.2. съпътстваща дейност – извършването на други стопански дейности 

свързани с основната дейност, от които концесионерът ще може да получава 

допълнителен доход, а именно: да се съвместят и други дейности, свързани с 

физическата култура: бодибилдинг, възстановителни здравни процедури, сауна, СПА- 

процедури.  

 3. На обекта ще се извършват следните стопански дейности: 

 3.1. Продажба на спортни услуги; 

 3.2. Съпътстваща дейност, съгласно т.2.2.2. 

 4. Определя срок на концесията 20 (двадесет) години. 



 4.1. Началната дата на концесията е датата на влизане в сила на концесионния 

договор.  

 4.2. Концесионният договор влиза в сила в едномесечен срок от датата на 

подписването му, след представяне на предвидените гаранции. 

 5. Концесията се осъществява със средства, осигурени от концесионера и на 

негов риск, при следните условия: 

 5.1. Управление и поддържане на обекта в експлоатационна годност за срока на 

концесията. 

 5.2. Изпълнение на инвестиционната програма по т. 6.2.3 - неразделна част от 

концесионния договор. 

 5.3. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по чл. 6 от Закона за 

концесиите. 

 5.4.Спазване на нормативните изисквания и на изискванията, определени от 

компетентните държавни органи, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, 

зони и обекти и на обществения ред. 

 5.5. Непрехвърляемост на правата и задълженията по концесионния договор. 

 5.6. Предназначението на обекта на концесията не може да се изменя. 

 5.7. Концедентът е собственик на всички приращения и подобрения, изградени 

върху територията на обекта на концесията. 

 5.8. При предсрочно прекратяване на концесионния договор едностранно от 

концесионера или по негова вина концедентът не дължи обезщетение. 

 6. Страните по концесионния договор имат следните права и задължения: 

 6.1. Основни права на концесионера: 

 6.1.1. право на експлоатация на обекта, предмет на концесията, за срока на 

концесията, чрез извършването на стопанските дейности по т.3; 

 6.1.2. частична рехабилитация и ремонт на обекта на концесията, при условия и 

по ред определени в концесионния договор; 

 6.1.3. право да определя цените на услугите които предоставя и да събира 

приходите в своя полза; 

 6.1.4. правото да ползва плодовете, приращенията и подобренията на вещите, 

свързани с предмета на концесията за срока на договора; 

 6.1.5. при извършване на дейностите по поддържане, частична рехабилитация, 

както и по ремонта на обекта на концесия, концесионерът има правото да наема 

подизпълнители за извършване на отделни дейности. 

 6.2. Основни задължения на концесионера: 

 6.2.1. да управлява и поддържа имота в експлоатационна годност и да извършва 

частична рехабилитация и необходимите ремонти на обекта на концесията, при 

условия и по ред определени в концесионния договор; 

 6.2.2. да обозначи цените и условията на предоставяните услуги по т.3  на 

видно място и по подходящ начин в обекта; 

 6.2.3. да представи на Общината инвестиционна програма за обекта, предмет на 

концесията, съответстваща на инвестиционното предложение, която след съгласуване 

с концедента става неразделна част от концесионния договор. Инвестиционната 

програма  да съдържа минимум следните изисквания: 

• рехабилитация на основните басейнови съоръжения; 

 • смяна на настилките, реновиране на мазилките и стенните покрития ; 

 • монтиране на санитарна арматура в баните, тоалетните и сауната; 

ремонтиране на отоплителната и вентилационната инсталация 



 • изграждане на независимо ел.захранване и подмяна на ел.инсталацията, 

където е необходимо; 

 • ремонт на външното фасадно оформление - подмяна на мазилки, облицовки, 

дограма, металните решетки на прозорците, изпълнение на топлоизолация от 

минимум 5 см; Ремонтът на фасадата ще се извърши съвместно с Община Габрово, 

като ремонтът на втория етаж или частта за физкултурния салон ще се поеме от 

Община Габрово. 

 6.2.4. да извърши инвестициите в обекта на концесията, определени съгласно 

направеното инвестиционно предложение и отразени в инвестиционната програма по 

т 6.2.3, в срок от 18 месеца от влизане в сила на концесията; 

 6.2.5. да проектира, изпълни и въведе в експлоатация със собствени средства, 

предвидените в инвестиционната програма съоръжения, които след изтичане срока на 

концесията ще са собственост на концедента;  

 6.2.6. да изпълнява или да осигури изпълнението на направените предложения 

в офертата си – неразделна част от концесионния договор; 

 6.2.7. да извършва концесионни плащания в размер, при условия и в сроковете, 

определени с концесионния договор; 

 6.2.8. по ред, определен в концесионния договор, да осигури по всяко време 

право на достъп до обекта на концесия на концедента или негови представители и 

информация за изпълнението на инвестиционната програма и другите задължения по 

концесионния договор, както и всяка друга информация и цялата документация, 

свързани с обекта на концесията; 

 6.2.9. да осигурява достъп до обекта на концесията на компетентните държавни 

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

полза или за защита на обществения ред и сигурност; 

 6.2.10. да застрахова за своя сметка, за срока на концесията и в полза на 

концедента обекта на концесията, като същата следва да покрива най-малко следните 

застрахователни събития: пожар, природни бедствия /земетресение, наводнение/, 

злоумишлено унищожаване и повреждане. 

 6.2.11. да поддържа паричната гаранция по т. 8.1 за срока на концесията, 

съгласно концесионния договор; 

 6.2.12. да не извършва незаконно строителство на концесионния обект; 

 6.2.13. да открие минимум 5 (пет) работни места; 

 6.2.14. да поддържа в отлично състояние съоръжението и околната среда;  

 6.2.15. да предостави на концедента приращенията и подобренията върху 

обекта, предмет на концесията, след изтичане срока на договора, заедно с всички 

технически информационни материали и документи; 

 6.2.17. при прекратяване на концесионния договор да предаде на концедента 

обекта на концесия в експлоатационна годност, при условия и ред определени в 

концесионния договор; 

 6.2.18. за осъществяване на концесията да инвестира минимум 138 000 лв. (сто 

тридесет и осем хиляди лева) без включен ДДС; 

 6.2.19. да поеме всички текущи разходи по поддръжката и стопанисването на 

обекта; 

6.2.20. да заплаща данък сгради и такса смет; 

6.2.21. да предоставя обекта за общински прояви веднъж на два месеца за по 6 

часа безвъзмездно; 

 6.2.22. при експлоатацията на обекта на концесията концесионерът няма право 

да наема подизпълнители за извършване на основната дейност по концесията. Няма 



право да отдава под наем обекта на концесията, свързан с извършването на основната 

дейност. 

  6.2.23 да предоставя безплатно за ползване на групи учащи от СОУ “Отец 

Паисий” два пъти седмично между 14.00 и 16,00 часа в работни дни през учебната 

година. 

6.3. Основни права на Концедента: 

 6.3.1. да изисква изпълнение на задълженията за извършване на инвестиции и 

на другите задължения на концесионера по концесионния договор; 

 6.3.2. да получава концесионни плащания при определени с концесионния 

договор размер, условия и ред; 

 6.3.3. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на страните по 

концесионния договор; 

6.3.4. право на достъп до обекта на концесията и до документацията на 

концесионера за осъществяване на контролните си правомощия, при условия и по ред 

определени с концесионния договор; 

 6.3.5. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да уведоми концесионера 

за временното използване на обекта на концесията от компетентните органи; 

 6.3.6. да съхранява екземпляр от правния, финансово-икономическия, 

социалния и екологичния анализ и всички други документи във връзка с 

осъществяването на концесията; 

 6.3.7. да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от 

страна на концесионера на условията на концесията, определени с решението, на 

основни задължения, както и на други основания и при условия и по ред, определени 

с концесионния договор; 

 6.3.8. след прекратяване на концесионния договор да получи обекта на 

концесията, цялата документация и информация, свързани с обекта на концесията и с 

неговата експлоатация; 

 6.3.9. право да получи обезщетение в размер на двегодишно концесионно 

възнаграждение, в случай на прекратяване на договора по вина на концесионера; 

 6.3.10. всички други задължения на концесионера са права на концедента. 

 6.4. Основни задължения на Концедента: 

 6.4.1. да предаде на концесионера обекта на концесията в състояние и по ред, 

определени с концесионния договор; 

 6.4.2. да съгласува своевременно представената от концесионера 

инвестиционна програма; 

 6.4.3. да осъществява инвеститорски контрол при извършването на частична 

рехабилитация и ремонта на обекта на концесията;  

7. При експлоатацията на обекта на концесията концесионерът: 

 7.1. Няма право да наема подизпълнители за извършване на дейността по т. 3.1. 

 7.2. Няма право да отдава под наем обекта на концесията, свързан с 

извършването на дейността по т. 3.1. 

8. Гаранция и неустойки за изпълнение/неизпълнение на задълженията на 

концесионера по концесионния договор: 

 8.1. Парична гаранция за изпълнение на концесионния договор в размер на  25 

000 лева, която се внася по сметка на концедента в едномесечен срок от подписване 

на концесионния договор и се поддържа от концесионера в този размер през целия 

период на концесията. 

 8.2. Парична или Банкова гаранция за гарантиране задължението на 

концесионера да изпълни инвестиционната програма до размера на същата се 



представя в едномесечен срок след датата на съгласуване на инвестиционната 

програма. 

 8.3. Парична или Банковата гаранция се освобождава след представянето на 

доклад с разходо-оправдателни документи, придружени с документи за извършено 

плащане към доставчиците и подписване на двустранен протокол, удостоверяващ 

изпълнението на инвестиционната програма от концесионера в срока по т.6.2.4, по 

ред, условия и в сроковете определени в концесионния договор; 

 8.4. При неизпълнение на инвестиционната програма в срока по т.6.2.4, 

концедентът упражнява правата си по банковата гаранция; 

8.5. Концесионерът дължи неустойки при пълно неизпълнение, при забавено 

и/или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено 

изпълнение на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и 

лихвите, и моментът на неизпълнението на отделните задължения се определят с 

концесионния договор; 

8.6. Във всички случаи на неизпълнение от страна на концесионера, 

концедентът има право да търси освен определените неустойки и лихви, и 

обезщетение по общия ред, съгласно действащото законодателство; 

8.7. При прекратяване на концесионния договор от страна на концедента, без 

вина на концесионера, гаранцията по т.8.1 се възстановява на концесионера; 

 8.8. При прекратяване на концесионния договор от страна на концедента, по 

вина на концесионера, гаранцията по т.8.1 остава в полза на концедента; 

 8.9. При прекратяване на концесионния договор едностранно от концесионера, 

без виновност за страните, гаранцията не се възстановява на концесионера. 

 9. Определя начална цена на концесията – 6 000 лв. (Шест хиляди лева).  

 10. Концесионерът извършва концесионни плащания, както следва: 

10.1. Еднократното концесионно плащане за предоставената концесия е 3000 

лева (Три хиляди лева). След подписване на концесионния договор внесеният депозит 

се трансформира в еднократно концесионно плащане.  

10.2. Размер на годишно концесионно плащане изразяващо се в:  

 - не по-малко от 6 000 (шест хиляди) лв. годишно от третата до шестата година 

включително от концесионния договор;  

 - не по-малко от 15 000 (петнадесет хиляди) лв. годишно от седмата година от 

концесионния договор,  

се заплаща от концесионера на две годишни вноски,  вносими по сметка на 

Община Габрово, както следва:  

първа вноска  -  до 31.01. на текущата година  

и втора вноска  -   до 31.07. на текущата година. 

 10.3. Определя се двегодишен гратисен период от влизането в сила на договора 

за концесия, през който концесионерът няма да заплаща годишно концесионно  

плащане, като през този период се задължава да направи 100% от предвидените 

инвестиции. 

 10.4. Цената на концесията се заплаща на 36 (тридесет и шест) концесионни 

вноски, всяка под формата на годишно концесионно плащане, платими по сметка на 

Община Габрово, след изтичане на гратисния период.  

 10.5. Годишното концесионно плащане се актуализира на всеки 3 (три) години 

с индекса на потребителските цени, обявяван от НСИ, отнасящ се за тригодишния 

период преди падежа на индексация. 

 10.6. Годишното концесионно плащане се актуализира и при промяна на 

инфлационния индекс над 20% годишно. 



 10.7. При забава в плащането, концесионерът дължи лихва в размер на 

законната лихва изчислена върху размера на забавената вноска. 

 11. Концесионерът се определя чрез открита процедура. 

 12. Участниците в процедурата за предоставяне на концесията могат да 

доказват съответствието си с критериите за подбор "Икономическо и финансово 

състояние" и "Технически възможности и/или професионална квалификация", 

посочени в обявлението за концесията, чрез възможностите на трети лица - акционери 

или съдружници, включително на участниците в обединението, бизнес партньори – 

ЕТ и други юридически лица.  

 13. Критериите за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна 

тежест: 

 А/ предложена цена на концесията,  

 А1 - не по-малко от 6000 (шест хиляди) лв. годишно от третата до шестата 

година включително от концесионния договор;  

 А2 - не по-малко от 15000 (петнадесет хиляди) лв. годишно от седмата година 

от концесионния договор 

 А=1/2 (А1+А2)  

 

 Б/ Предложен размер инвестиции по инвестиционна програма, но не по-малко 

от 138 000 лева (сто тридесет и осем хиляди лева) без включен ДДС. 

 

 В/ Брой разкрити работни места,  не по-малко от 5 (пет) броя. 

 

 Определянето на комплексната оценка се извършва по формулата:  

 

  КО = А.х1  + Б.x2 + В.x3 

Където: КО – комплексна оценка 

  х1 /коефициент за тежест на А/ - 0,60 

  х2 /коефициент за тежест на Б/ - 0,35 

  х3 /коефициент за тежест на В/ - 0,05 

 

При равен брой точки между участниците за спечелил процедурата се приема 

участникът, който има по-голям брой точки на критерий:  1.-А;  2.- Б;  3- В:   

 14. Определя гаранция за участие в процедурата – 1 500 лева (хиляда и 

петстотин лева), платима по сметка на Община Габрово – Банка ДСК–АД BIC –код 

STSABGSF; IBAN BG52STSA93003305016910, или банкова гаранция със срок на 

валидност до подписване на концесионен договор. 

 15. Определя цена на конкурсните книжа в размер на 120 лева (сто и двадесет 

лева) без включен ДДС. 

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

предвидени в Закона за концесиите. 

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

на настоящото решение със заповед да одобри обявление за провеждане на 

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

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

Националния концесионен регистър. 

 18. След провеждане на процедурата Кметът на Община Габрово да представи 

пред Общински съвет - Габрово, придружен с протокола на комисията по провеждане 

на откритата процедура и проект за решение за определяне на концесионер в срок, 



определен със заповедта за назначаване на комисията, който не може да бъде по-

дълъг от три месеца.  

  

Приложения: 1. Приложение 1- обосновка на концесията    

    2. Приложение 2- концесионни анализи – технически, финансово  

        икономически, социален, екологичен и правен; 

    3. Приложение 3-  документация за участие   

           

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 267 

17.12.2009 г. 

 

Кандидатстване с проект “Създаване на привлекателна физическа среда на гр. 

Габрово чрез интегрирани мерки за градско възстановяване и развитие” по ОП 

“Регионално развитие”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, 

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за 

интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда” 

 

 

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

 

1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проект “Създаване на 

привлекателна физическа среда на гр. Габрово чрез интегрирани мерки за градско 

възстановяване и развитие” по ОП „Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: 

„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4 „Подобряване на 

физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: 

BG161PO001/1.4-05/2009: „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез 

подобряване на градската среда”.  

2. Проектното предложение се вписва в стратегическата рамка и е в 

съответствие с Приоритет 2: „Осъвременена градоустройствена основа на населените 

места; модернизирана инфраструктура и сграден фонд; газификация; осъвременена 

система за управление на отпадъците” на Общинския план за развитие на община 

Габрово 2005-2013 г.      

3. Декларира, че предназначението на обектите на интервенция по проекта, 

няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на 

дейностите по проекта. 

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

действия при кандидатстването и реализирането на проекта.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 268 

17.12.2009 г. 

 

Осигуряване мостово финансиране за изпълнение на проект: „Подобряване на 

културната инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово” 

чрез ползване на краткосрочен кредит от Фонд за органите на местно самоуправление 

в България – ФЛАГ ЕАД 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 и чл. 19а от Закона за 

общинския дълг, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Община Габрово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен 

общински дълг с цел реализация на проект „Подобряване на културната 

инфраструктура – принос към устойчивото развитие на община Габрово”, 

финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, 

приоритетна ос 1: Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1: 

Социална инфраструктура, при следните параметри: 

 

Максимален размер на дълга – 800 000 лв. (осемстотин хиляди лева); 

Валута на дълга – лева; 

Условия за погасяване: 

Срок за погасяване - погасяване на траншове, обвързани с възстановяването на 

разходите от Управляващият орган по договора за безвъзмездна финансова помощ №  

BG161PO001/1.1-01/2007/052, но не по-късно от 25.12.2010 г.; 

Източници за погасяване на главницата – чрез плащания от Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна помощ №  BG161PO001/1.1-01/2007/052; 

Максималният лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите за 

обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5% на годишна база 

върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление от 0.01% от размера 

на кредита, дължима еднократно. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер 

на 2 % (два процента) годишно върху просрочените лихви; 

 

Начин на обезпечение на кредита: 

Учредяване на залог върху вземанията на Община Габрово, с изключение на 

авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-

01/2007/052, сключен с Управляващия орган на ОП Регионално развитие 2007 – 2013, 

и 

Учредяване на залог върху собствените приходи на Общината по чл. 6 от 

Закона за общинския дълг. 

 

Възлага и делегира права на Кмета на Община Габрово да подготви искането за 

кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да 

подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 

т.1.  

 



РЕШЕНИЕ № 269 

17.12.2009 г. 

 

Осигуряване мостово финансиране за изпълнение на проект: „Подобряване на 

социалната инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в 

неравностойно положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово” 

чрез ползване на краткосрочен кредит от Фонд за органите на местно самоуправление 

в България – ФЛАГ ЕАД 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 и чл. 19а от Закона за 

общинския дълг, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Община Габрово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен 

общински дълг с цел реализация на проект „Подобряване на социалната 

инфраструктура и качеството на социалните услуги за хората в неравностойно 

положение – принос към устойчивото развитие на община Габрово”, финансиран по 

Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013”, приоритетна ос 1: 

Устойчиво и интегрирано градско развитие, операция 1.1: Социална инфраструктура, 

при следните параметри: 

 

Максимален размер на дълга – 500 000 лв. (петстотин хиляди лева); 

Валута на дълга – лева; 

 

Условия за погасяване: 

Срок за погасяване - погасяване на траншове, обвързани с възстановяването на 

разходите от Управляващият орган по договора за безвъзмездна финансова помощ №  

BG161PO001/1.1-01/2007/040, но не по-късно от 25.12.2010 г.; 

Източници за погасяване на главницата – чрез плащания от Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-01/2007/040; 

Максималният лихвен процент, такси, комисионни и други – разходите за 

обслужване на дълга не могат да надвишават плаващ шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 5.25%, комисионна за ангажимент от 0.5% на годишна база 

върху неусвоената част от кредита и комисионна за управление от 0.01% от размера 

на кредита, дължима еднократно. При забава на лихвата се дължи неустойка в размер 

на 2 % (два процента) годишно върху просрочените лихви; 

 

Начин на обезпечение на кредита: 

Учредяване на залог върху вземанията на Община Габрово, с изключение на 

авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/1.1-

01/2007/040, сключен с Управляващия орган на ОП Регионално развитие 2007 – 2013, 

и 

Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по чл. 6 от 

Закона за общинския дълг. 

 

 

 



Възлага и делегира права на Кмета на Община Габрово да подготви искането за 

кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да 

подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 

останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 

т.1.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 270 

17.12.2009 г. 

 

Определяне годишен размер за такса “битови отпадъци” за 2010 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ и чл. 14, ал. 1 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Одобрява план-сметките за годишния размер на разходите за 2010 г. 

съгласно Приложения от № 1 до № 14, които са неразделна част от 

решението. 

2. Определя такси за 2010 г. по видове услуги и населени места, както 

следва: 

1.1. На база количество битови отпадъци за сметосъбиране, сметоизвозване и 

обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и на база данъчна 

оценка/отчетна стойност за поддържане чистота на териториите за 

обществено ползване                                                                           
  

гр. Габрово-обслужване 12 месеца      

      Честота на извозване 

- контейнери с обем 4м
3
 – средно четири пъти седмично;  

- контейнери с обем 1.1м3 и 0,8м
3
 – ежедневно; 

                                                                                                           нежилищни имоти       
Сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на 

битови отпадъци в депо за ТБО според количеството  

на отпадъците и вида на съдовете за съхранение 

За 1 брой контейнер с обем  4 м
3
               14793 лв. 

За 1 брой контейнер 1.1 м
3
 и 0,8м

3
                                        6472 лв. 

Чистота на териториите за обществено ползване    

на база данъчна оценка /отчетна стойност                                         3.0 % 

2.2. На база данъчна оценка /отчетна стойност на имота 

 гр. Габрово-обслужване 12 месеца  

Честота на извозване 

- контейнери с обем 4м
3
 – средно четири пъти седмично;  

- контейнери с обем 1.1м3 и 0,8м
3
 – ежедневно; 

- качета с обем 110 лит. и пластмасови кофи с обем 140 лит. – един път 

седмично       

                                                           жилищни    нежилищни 

                 имоти              имоти 

                                                                                           2. 3 %  4.9 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване               1.5 % 1.7 % 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО              0.2 % 0.2 % 

Чистота на териториите за обществено ползване                0.6 % 3.0 %  

 

 

 

с. Боженци, с. Кметовци, с. Трапезковци, с.Черневци-обслужване 12 месеца 

Честота на извозване  



Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - 6 пъти месечно 

                                5.6 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                              5.1 % 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                 0.5 %

  

с. Борики, с.Малини, с.Стойковци, с. Зелено дърво, с. Стомонеци - 

обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината                                                                       

8.7%  

Сметосъбиране и сметоизвозване                              7.9 % 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО     0.8 % 

 

с.  Драгановци, Драгиевци, с. Новаковци -– обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                            5.4 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                               4.9 % 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                         0.5 % 

 

с. Жълтеш - обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

           8.0  % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                               7.3 % 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                  0.7 %  

 

с. Трънето, с. Дебел дял, с. Камещица, с. Музга, с. Гъбене, с. Борското, с. 

Смиловци, – обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

            4.8 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                4.5 % 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                      0.3 %  

 

 

 

с. Кметчета, с. Велковци, с. Междене, с. Мичковци, с. Шарани, с.Банковци, 

с. Гръблевци, с. Солари, с. Иванили, с. Спанци, с. Кози рог, с. Влайчовци, с. 

Здравковец, с. Ветрово, с. Читаковци, с. Седянковци  – обслужване 12 месеца 



Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                    4.1% 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                        3.9 % 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                           0.2 % 

 

с. Киевци, с. Николчевци, с. Гарвани, с. Пейовци, с. Гергини, с. Рачевци, с. 

Думници, с. Гайтани, с. Рязковци - обслужване 12 месеца  

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                       5.5% 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                        5.0 %                 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                        0.5 %  

с. Балани, с. Генчевци, с. Фърговци, с. Богданчовци, с. Орловци, с. 

Копчелии, с. Донино, с. Балиновци, с. Стойчовци, с. Лесичарка, с. Костенковци, 

с. Карали, с. Раховци -обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                      5.6% 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                       5.2%             

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                            0.4 % 

  

с. Яворец - обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                         5.1 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                4.6%             

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                0.5 % 

 

с. Михайловци, с. Райновци, с. Стоевци, с. Враниловци, с. Армени - 

обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                         5.0 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                           4.7%            

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                   0.3 % 

 



с. Петровци, с. Лоза, с. Златевци, с. Янковци, с. Милковци, с. Чавеи, с. 

Гледаци, с. Поповци - обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                             5.6% 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                            5.2 % 

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                  0.4 % 

  

с. Ясени, с. Източник, с. Стефаново - обслужване 12 месеца 

Честота на извозване 

Контейнери с обем 0,8 м
3
, качета с обем 110 лит. и 140 лит. - три пъти месечно, 

в периода м.май-м.октомври вкл. и два пъти месечно през останалите месеци от 

годината 

                    12.8 % 

Сметосъбиране и сметоизвозване                                     11.8%  

Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО                                1.0 %  

 

Приложение: Приложения от № 1 до № 14 

  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 271 

17.12.2009 г. 

 

Актуализация бюджета на Община Габрово за 2009 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 

от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2009 

г., съгласно приложението, неразделна част от Решението. 

2. Приема актуализация на бюджета, както следва: 

 

По приходите 

 

§ 4040 - Постъпления от продажба на земя - намаление с 2 100 000 лв. 

§ 6100 - Вътрешни трансфери в системата на първостепенния разпоредител –  

             намаление с 220 000 лв. 

 

По разходите 

 

В дейност 3/739 Музеи, художествени галерии, етнографски комплекси с 

регионален характер - дофинансиране по бюджета на АЕК”ЕТЪР”- намаление с 

220 000 лв., разпределени по параграфи, както следва: 

§0202  - възнаграждения по извънтрудови правоотношения - намаление с  

              12 000 лв. 

§ 0551 - осигурителни вноски от работодател за ДОО – намаление с 1 290 лв. 

§ 0560 - ЗОВ от работодател – намаление с 510 лв. 

§ 1013 - постелен инвентар и работно облекло – намаление с 9 000 лв. 

§ 1015 - материали – намаление с 26 000 лв. 

§ 1016 - вода, горива, енергия – намаление с 26 000 лв. 

§ 1020 - външни услуги – намаление с 26 000 лв. 

§ 1030 - текущ ремонт – намаление с 35 800 лв. 

§ 1051 - командировки в страната – намаление с 3 000 лв. 

§ 1052 - командировки в чужбина – намаление с 1 000 лв. 

§ 1091 - СБКО – намаление с 20 000 лв. 

§ 1098 - други некласифицирани разходи – намаление със 600 лв. 

§ 5200 - придобиване на ДМА – намаление с 58 800 лв. 

В дейност 2/998 Резерв 

§ 9700 - Резерв за  непредвидени  и  неотложни  разходи  –  намаление с  

              2 100 000 лв. 

 

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

приватизация по ЗПСК, съгласно приложението, неразделна част от Решението. 

 

 

 

 



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

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

2009 г. 

 

Приложение: Инвестиционна програма на Община Габрово за 2009 г. 

    План-сметка на специалната сметка за приходи от приватизация по  

    ЗПСК за 2009 г. актуализация м. декември 2009 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 272 

17.12.2009 г. 

 

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

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

НУРУЖННОЖ, Общински съвет 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: 542 броя  Става: 537 броя 

 

2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва: 

 

 2.1. Намалява броя на жилищата за настаняване на граждани с установени 

жилищни нужди с 5 броя: 

 ул. „Градище” № 8       - премахната; 

 ул. „Иднустриална” № 39     - премахната; 

 ул. „Камчия” № 3       - премахната; 

 ул. „Кокиче” № 6       - премахната; 

 ул. „Мирни дни” № 57      - премахната 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 273 

17.12.2009 г. 

 

Приемане промяна на Решение № 15 от 29.01.2009 год. относно инвестиционната 

програма на „Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал.1, т. 5 от 

Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Приема промяна на Решение № 15 от 29.01.2009 год. в частта за 

инвестиционната програма на „Общински пътнически транспорт” ЕООД, гр. Габрово 

за закупуване на автобуси, ката отпада т. 1 от горецитираното решение. 
 

Приложение: Решение № 15/29.01.2009 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 274 

17.12.2009 г. 

 

Промяна в условията за определяне достъпа на пациенти до услугите на 

„Регионален Хоспис” – ЕООД, стационар гр. Дряново, регламентирани с Решение 

№ 34/26.02.2009 г. 

 

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

13/29.01.2009 г. на Общински съвет Габрово, РЕШИ: 

 

Изменя т.1 от Решение № 34/26.02.2009г., както следва:  

 

Била: Община Габрово подпомага финансово със средства от Общинския 

бюджет лицата настанени в „Регионален хоспис”- стационар гр. Дряново като 

заплаща 50 % от цената на ден за пациент-15 лв., със Заповед на Кмета за отпускане 

на индивидуална помощ на настанено лице. 

Лицето, кандидатстващо за ползване услугата на „Регионален хоспис” – 

стационар гр.Дряново и неговите близки заплащат такса в размер на 15 лв. на ден. 

 

Става: Община Габрово подпомага финансово със средства от Общинския 

бюджет лицата настанени в „Регионален хоспис”- стационар гр. Дряново със сумата 

от 450 лв.месечно всеки пациент, отговарящ на критериите за достъп до услугата, 

определени с Решение №34/26.02.2009г. 

Лицето, кандидатстващо за ползване услугата на „Регионален хоспис” – 

стационар гр. Дряново и неговите близки заплащат такса в размер на разликата до 

определената месечна такса в „Регионален хоспис”. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 275 

17.12.2009 г. 

 

Отпускане на финансови средства от Общинския бюджет за подпомагане на 

терминално болни пациенти, настанени в „Регионален Хоспис” – ЕООД, живущи 

на територията на Община Габрово, считано от 01.01.2010 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от 

ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

  

1. В бюджета за 2010 г. на Община Габрово да бъдат заложени финансови 

средства в размер на 40 000 лв. за индивидуална помощ на лица, отговарящи на 

критериите с Решение № 34/26.02.2009 г. на Общински съвет Габрово за ползване на 

услугите в Регионален Хоспис. 

2. Упълномощава Кмета на Община Габрово със Заповед да определя 

отпускането на индивидуална помощ, на лицата насочени за ползване на услугите, в 

рамките на средствата по т. 1 от настоящото решение. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 276 

17.12.2009 г. 

 

Осигуряване възможност за предаване на живо заседанията на Общинския съвет чрез 

интернет страницата на Община Габрово 

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

 

1. Задължава кмета на Община Габрово да осигури техническа възможност за 

реализиране на пряко предаване заседанията на Общинския съвет чрез интернет 

страницата на Община Габрово, като след осъществяване на същото да информира 

незабавно Общинския съвет. 

2. Задължава Председателя на Общинския съвет след уведомяването на 

Общинския съвет за изпълнение на т.1 от настоящото решение от страна на кмета на 

общината, да подготви и внесе за разглеждане от Общинския съвет промяна в 

Правлилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация с оглед нормативното 

обезпечаване прякото предаване на заседанията чрез интерент. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 277 

17.12.2009 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредбата за реда за упражняване на собственост върху 

общинската част от капитала на търговските дружества - второ четене 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Приема на Второ четене допълнение в чл. 32 от Наредбата за реда за 

упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските 

дружества, като създава нова ал.7 на чл. 32 със следния текст: 

 

Чл. 32 (7) С Решение на Общинския съвет дължимите суми по ал. 1 могат да 

бъдат използвани за изпълнение на утвърдената инвестиционната програма на 

съответното дружество. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 278 

17.12.2009 г. 

 

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

собственост, Приложение № 1 към Решение № 36/13.03.2008 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 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 отдава под наем чрез публичен търг за срок от 5 години, частта от имот 

– публична общинска собственост, включен в списък – Приложение № 1, неразделна 

част от настоящото решение. 

2. Размерът на началния месечен наем се определя на 50,00 /петдесет/ лв., без 

включен ДДС.  

3. Задължава Кмета на Община Габрово да открива процедури за провеждане 

на търгове за отдаване под наем на частта от имот – публична общинска собственост, 

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

 

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

           собственост, подлежащи на отдаване под наем. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 279 

17.12.2009 г. 

 

Промяна в състава на Обществения съвет към Община Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 35 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане закона за социално 

подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

  

Изменя Решение № 168/25.09.2008 г., като състава на Обществения съвет 

става: 

1. Николай Сираков – Заместник кмет Община Габрово; 

2. Снежана Калчева Сидерова – общински съветник; 

3. Радостина Петкова Братованова – Директор Дирекция „Социално 

подпомагане” ; 

4. Антоанета Тодорова Янкабакова – Изпълнителен Директор на МХД 

„ИМКА” – Габрово; 

5. Данче Илиева Пенчева – Директор областен съвет на БЧК; 

6. Ганка Иванова Шиварова – ЖБД „Майчина грижа”; 

7. Стефан Иванов Стефанов – свещеник; 

8. Д-р Петър Стефанов Стефанов – Директор РЦЗ; 

9. Магдалена Савова Василева – Председател на Управителния съвет 

Сдружение „Общинско училищно настоятелство”.                  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 280 

17.12.2009 г. 

 

Изменение и допълнение на Наредба  за организация и управление на гробищните 

паркове  и за реда и условията за извършване на погребения на територията на 

Община Габрово /Приета с Решение № 325/21.12.2006 г. на ОбС – Габрово, изм. с 

Решение № 191/16.10.2008 г./ 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от  ЗМСМА, Общински съвет РЕШИ: 

  

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

управление на гробищните паркове и за реда и условията за извършване на 

погребения на територията на Община Габрово /Приета с Решение № 325/21.12.2006 

г. на ОбС – Габрово, изм. с Решение № 191/16.10.2008 г./: 

 

чл. 8    

било: „Изкопаването на гробните места се извършва от лица /гробари/ 

назначени от ОП”Гробищни паркове”. 

става: Изкопаването на гробни места в Централен гробищен парк и всички 

квартални гробища, публична общинска собственост, находящи се на територията на 

Община – Габрово, се извършва от лица /гробари/ назначени от ОП ”Гробищни 

паркове” 

          

чл. 11 ал. 3   

било: Индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на фамилни 

гробници от ползвателите им или от инициативни граждански комитети и 

организации се допуска след съгласуване с директора на ОП”Гробищни паркове”, 

при спазване на  изискванията на Наредба № 21 на МЗ 

става: Индивидуалното благоустрояване на отделни гробове и на фамилни 

гробници от ползвателите им се допуска след издаване на разрешение от директора 

на ОП ”Гробищни паркове” при спазване на изискванията на Наредба № 21 на МЗ 

 

чл. 32   

  нова ал. 4. Траурни агенции извършващи обредна дейност на територията на 

Община – Габрово, магат да извършват такава, само в разрешените за експлоатация 

по Приложение 1 към настоящата Наредба гробищни терени при следните условия : 

1. Изкопаването и зариването на гробните места се извършва само от 

назначените от ОП ”Гробищни паркове” лица /гробари/ след предварително  

заплатените и определени от Общински съвет такси. 

2. Погребенията се извършват след съгласуване на ден, час и място с 

администрацията на ОП”Гробищни паркове”. 

3. При организиране на погребение в стар гроб в квартално гробище да 

се спазва изискването по чл.32/3/ от настоящата Наредба. 

4. Не се разрешава извършване на погребения в квартални  гробищни 

терени, закрити за погребения съгласно Заповед № 460/10.04.2002 г. и не отговарящи 

на условията на Наредба № 21 на МЗ относно хигиенните изисквания за изграждане и 

поддържане на гробищни паркове. 

 

чл. 34  В гробищните паркове се забранява : 



било: т. 3 Извършването на продажба на цветя, траурни и религиозни 

аксесоари и др. за населението на територията на гробищните паркове. 

става: Извършване на търговска дейност /продажба на цветя, траурни и 

религиозни аксесоари/ и платени услуги за населението, от частни лица и търговци с 

изключение на случаите в които са получили разрешение по реда на чл. 15 от Наредба 

за реда и условията за провеждане на търговска дейност на територията на Община – 

Габрово.       

нова  т. 7 Забранява се на частни лица или фирми да извършват изкопаване на 

гробно място и погребение на територията на Централен гробищен парк и всички 

действащи по Приложение 1 от Наредбата, квартални гробища. 

нова т. 8 Забранява се извършване на погребения в закрити за погребения 

гробища съгласно Заповед № 460/10.04.2002 г.  

нова т. 9 Забраняват се прояви на вандализъм, оскверняване на гробни места, 

кражби от тях, разрушаване на паметници и др. надгробни знаци. 

 

       Чл.38 ал. 2   

било: 

Счупени и неподдържани временни гробни знаци се отстраняват от гробните 

места по нареждане на Директора на ОП”Гр. паркове” 

става: Изоставени, изпочупени пейки и огради, неподдържани надгробни знаци 

и фундаменти незаконно изградени или излизащи извън стандартите по Наредба № 21 

на МЗ, гробни места, се отстраняват със заповед  на Директора на ОП”Гробищни 

паркове”. 

 

           Чл. 39  ал. 1  

било: 

  Директорът на ОП ”Гробищни паркове” е длъжен да упражнява ежедневен 

контрол върху спазването на НОУГП и правилника за организацията и дейноста на  

ОП, на действащите нормативни актове и решенията на Общинския съвет. 

става : 

Директорът на ОП ”Гробищни паркове и инспекторите от Общински 

инспекторат са длъжни да упражняват ежедневен контрол върху спазването на 

НОУГП, Наредба № 21 на МЗ и действащите нормативни актове и решения на 

Общински съвет – Габрово. 

             

чл.39, ал. 2  

било: 

  При констатиране на нарушения, директорът на ОП”Гробищни паркове” е 

длъжен да предприеме всички необходими действия за незабавното им отстраняване. 

става : 

При констатиране на нередности и нарушения, директора на ОП”Гробищни 

паркове” и инспекторите от Общински инспекторат да предприемат всички 

необходими действия за незабавното им отстраняване.                       

 

            Чл. 40 ал 3  

било: 

  За неспазване на разпоредбите на настоящата Наредба се налагат глоби до 500 

лв. 

става : 



За неспазване на  чл.32 ал. 4  и чл.34 т.3 , т7  и т. 8  на нарушителите ще се 

налага глоба в размер: - за физически лица - от 100 до 5000 лв. 

                                        - за юридически лица- от 200 до 10000 лв.  

При повторно нарушение в едногодишен срок след издаване на наказателното 

постановление се наказват с глоба от 200 до 7000 лв. за физически лица или 

имуществена санкция в размер от 500 до 15000 лв. за еднолични търговци или 

юридически лица извършващи погребални услуги. 

чл.40  

 нова ал. 4 

- За нарушения по чл.34 т.3 и т. 4 на нарушителите ще се налага глоба в размер                                         

- за  физически лица - от 20 до 500 лв /за всяко гробно място/ 

- за юридически лица - от 200  до 500 лв. /за всяко гробно място/      

нова ал. 5 За нарушения по всички неупоменати членове от наредбата се  

налагат глоби от 20 до 500 лв. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 281 

17.12.2009 г. 

 

Промяна на Учредителен акт на „Диагностично консултативен център – 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 и чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване 

на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества и 

Решение № 136/25.06.2009 г. на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Приема учредителен акт с отразените промени на „Диагностично 

консултативен център – 1” ЕООД – Габрово както следва: 

 

било: 

КАПИТАЛ 

 Чл. 6. Капиталът на дружеството е в размер на 219 500 лв. 

 Капиталът се състои от общинско имущество предоставено му при 

образуването му. 

 

става: 

КАПИТАЛ 

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

размер на 150 400 лв. и апортна вноска – масивна сграда на един етаж с бетонова 

плоча със застроена площ 72.80 кв. м и навес към сградата с площ 13.60 кв. м с 

идентификатор 14218.504.51.3, находяща се в град Габрово, ул. „Антим I” построена 

в поземлен имот с идентификатор 14218.504.51  на стойност 69 100 лв. 

 

2. 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 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 282 

17.12.2009 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /Заведение за обществено хранене, 

с. Новаковци, общ. Габрово/ 

 

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

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

 

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

имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 1374 от 29.10.2009 г., 

представляващ Заведение за обществено хранене /ЗОХ/ със самостоятелен вход от 

север, находящо се в масивната сграда на един етаж, разположена в кв. 28 по плана на 

с. Новаковци, общ.Габрово, в УПИ отреден за магазин, сграда битови услуги и ОФ 

клуб, със застроена площ 154 кв.м. при граници: горе-покрив; долу-собствени 

складове; изток-магазин; юг-двор към улица с о.т.15-101; запад-приемателен пункт и 

двор към улица с о.т.14.15; север – двор към улица с о.т. 14-69, заедно с 

принадлежащите складове в сутерена със застроена площ 178 кв.м., които са под 

заведението и частично под магазина, като единствения подход за тях е от коридора 

на ЗОХ, при гариници: горе-ЗОХ и магазин; долу - терен; изток-терен;юг-терен; 

запад-терен; север-терен и заедно с принадлежащите 60.82 % идеални части от 

общите части на сградата и правото на строеж върху  терена, актуван с АОС № 213 от 

20.09.2006 г., при граници: ул.о.т. 14-69-81, УПИ І-102, ул.о.т. 101-15 и ул.о.т. 15-14, 

при начална тръжна цена 36 800.00/тридесет и шест хиляди и осемстотин/ лева. 

За построяване на сградата е  издадено разрешение за строеж  №119/10.05.1984 

год. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение:  Скица 

 

 

 


