
РЕШЕНИЕ № 50 

22.04.2010 г. 

 

Закриване на Начално училище „Христо Смирненски”, гр. Габрово, бул. Никола 

Вапцаров № 19 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 6 от ЗНП, във връзка с 

чл. 12, ал. 4 от ППЗНП, Общински съвет Габровo РЕШИ: 

 

 1. Да се закрие Начално училище „Христо Смирненски”, гр. Габрово, бул. 

Никола Вапцаров № 19, считано от 01.07.2010 г. 

 2. За учениците на Начално училище „Христо Смирненски”, гр. Габрово, бул. 

Никола Вапцаров № 19 да се осигури прием за учебната 2010/2011 година в VI 

Основно училище „Иван Вазов”, гр. Габрово, ул. Митко Палаузов № 54, отстоящо 

най-близко до Начално училище ”Христо Смирненски”. 

 3. Задължителната училищна документация и наличният инвентар на Начално 

училище „Христо Смирненски”, гр. Габрово, бул. Никола Вапцаров № 19 да се 

приеме от VI Основно училище „Иван Вазов”, гр. Габрово, ул. Митко Палаузов № 54. 

Финансовото обезпечаване на дейностите по закриването да се осигурят от бюджета 

на НУ „Хр. Смирненски” и при недостиг от Община Габрово. При одобряване на 

Проект по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”, модул 

„Оптимизиране на училищната мрежа”, средствата ще бъдат от програмата.  

 4. Задължава Кмета на Община Габрово, в двуседмичен срок от приемане на 

настоящото Решение, да изпрати до Министъра на образованието, младежта и 

науката, чрез Регионален инспекторат по образованието - Габрово, мотивирано 

предложение за закриване на Начално училище „Христо Смирненски”, гр. Габрово, 

бул. Никола Вапцаров № 19, съгласно чл.12, ал. 2, ал. 4 и ал. 7 от ППЗНП. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 51 

22.04.2010 г. 

 

Закриване на Основно училище „Никола Войновски”, гр. Габрово, ул. Никола 

Войновски  № 164 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 6 от ЗНП, във връзка с 

чл. 12, ал.4 от ППЗНП, Общински съвет Габровo РЕШИ: 

 

 1. Да се закрие Основно училище „Никола Войновски”, гр. Габрово, ул. Никола 

Войновски  № 164, считано от 01.07.2010 г. 

 2. За учениците на Основно училище „Никола Войновски”, гр. Габрово, ул. 

Никола Войновски № 164 да се осигури прием за учебната 2010/2011 година в 

Основно училище „Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово, ул. Христо Смирненски № 27. 

 3. Задължителната училищна документация и наличният инвентар на Основно 

училище „Никола Войновски”, гр. Габрово, ул. Никола Войновски № 164 да се 

приеме от Основно училище „Цанко Дюстабанов”, гр. Габрово, ул. Христо 

Смирненски № 27. Финансовото обезпечаване на дейностите по закриването да се 

осигурят от бюджета на ОУ „Никола Войновски” и при недостиг от Община Габрово. 

При одобряване на Проект по Национална програма „Оптимизация на училищната 

мрежа”, модул „Оптимизиране на училищната мрежа”, средствата ще бъдат от 

програмата.   

 4. Задължава Кмета на Община Габрово, в двуседмичен срок от приемане на 

настоящото Решение, да изпрати до Министъра на образованието, младежта и 

науката, чрез Регионален инспекторат по образованието - Габрово, мотивирано 

предложение за закриване на Основно училище „Никола Войновски”, гр. Габрово, ул. 

Никола Войновски № 164, съгласно чл. 12, ал. 2, ал. 4 и ал. 7 от ППЗНП. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 52 

22.04.2010 г. 

 

Приемане на Програма за оптимизация на мрежата от общински училища за учебната 

2010/2011 година на Община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с Решение № 106 от 

01.03.2010 г. на МС за приемане на Националните програми за развитие на средното 

образование, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Приема Програмата за оптимизация на училищната мрежа от общинските 

учебни заведения в град Габрово за учебната 2010/2011 година. 

 

Приложение: съгласно текста. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 53 

22.04.2010 г. 

 

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

BG161PO001/1.4-04/2009/007 „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на 

улица „Топлеш”, гр. Габрово”, финансиран по Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013, съгласно договор за безвъзмездна помощ  BG161PO001/1.4-

04/2009/001 от 05.02.2010 г. съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 17 от Закона за общинския дълг 

и чл. 41 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 

Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише Запис на заповед за 

обезпечаване на общински дълг в размер на 281 286.62 лв. (двеста осемдесет и една 

хиляди двеста осемдесет и шест лева и шестдесет и две ст.), представляващо 30% 

от размера на безвъзмездната финансова помощ по проект BG161PO001/1.4-

04/2009/007 „Инфраструктурни мерки за укрепване на свлачище на улица „Топлеш”, 

гр. Габрово”. Общинският дълг се формира от безлихвен заем от централния бюджет 

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

общинския дълг е до 05.04.2011г.  

 Записът на заповед да бъде изготвен съгласно Приложение 2, представляващо 

неразделна част от решението.  

 

Приложение: 1. Копие на Протокол от публично обсъждане по проект  

        BG161PO001/1.4-04/2009/007 „Инфраструктурни мерки за укрепване  

        на свлачище на улица „Топлеш”, гр. Габрово” от 17.03.2010 г.  

  2. Запис на заповед, съгласно одобреният проект.   

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 54 

22.04.2010 г. 

 

Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по ОП 

“Регионално развитие” 2007-2013, 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, 

Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, 

Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-09/2010: 

„Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска 

образователна инфраструктура в градските агломерации” 

 

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

 

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

“Създаване на съвременна образователна инфраструктура в община Габрово, 

посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност” по ОП „Регионално 

развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”, Схема за безвъзмездна 

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

енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските 

агломерации”.Във връзка с подготовката на проектното предложение, следва да бъдат 

изготвени технически-инвестиционни проекти, включващи: архитектурни заснемания 

на сградите, енергийна ефективност, ремонт отоплителни инсталации и 

топлоизточник, подмяна на осветителни тела с нискоенергийни, инсталация за битово 

горещо водоснабдяване със слънчеви колектори и фотоволтаична инсталация за 

собствени нужди. 

 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, Цел 2: - Модернизация на техническата 

инфраструктура, околно пространство на жилищни сгради и сграден фонд, Операция 

2.4 -  Строителство, саниране и рехабилитация на сграден фонд 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 № 55 

22.04.2010 г. 

 

Актуализация бюджета на Община Габрово за 2010 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 2010 

г., съгласно приложението, неразделна част от Решението. 

2. Като източник за финансиране на новите позиции в програмата да се ползват 

средства: 

- от фонд ”Резервен” на бюджета, както следва: от фонд ”Резервен” за 

делегирани държавни дейности – 2 181 лв. и за местни дейности - 90 000 лв. 

- средства от делегираните бюджети на общинските училища в размер на 

49 400 лв. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 56 

22.04.2010 г. 

 

Приемане на годишния отчет и баланса за резултатите на „Спомагателни дейности в 

социалната сфера” ЕООД – Габрово за 2009 год. 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,т. 3 във връзка с чл. 

147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

 Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Спомагателни дейности в 

социалната сфера” ЕООД – Габрово за 2009 год., съгласно приложение 1. 

  

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 57 

22.04.2010 г. 

 

Приемане на годишния отчет и баланса за резултатите на „Регионален хоспис”  

ЕООД – Габрово за 2009 год. 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 

147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет  

Габрово РЕШИ: 

 

 Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Регионален хоспис” ЕООД – 

Габрово за 2009 год., съгласно приложение 1. 

 

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 58 

22.04.2010 г. 

 

Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Радио Габрово” ЕООД – 

Габрово за 2009 год. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 

147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

 Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Радио Габрово” ЕООД – 

Габрово за 2009 год., съгласно приложение 1. 

  

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 59 

22.04.2010 г. 

 

Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Диагностично 

консултативен център – 1” ЕООД – Габрово за 2009 год. 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 

147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

 1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Диагностично 

консултативен център – 1” ЕООД – Габрово за 2009 год., съгласно приложение 1. 

 2. Печалбата за 2009 год. да бъде внесена във фонд „Резервен” на дружеството. 

3. Приема инвестиционната програма на дружеството за 2010 год. в размер на 

270 000 /двеста и седемдесет хиляди/ лева. 

 

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

  2. Инвестиционна програма за 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 60 

22.04.2010 г. 

 

Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Благоустрояване” ЕООД – 

Габрово за 2009 год. 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3  във връзка с чл. 

147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

 1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Благоустрояване” ЕООД – 

Габрово за 2009 год., съгласно Приложение 1. 

 2. Печалбата за 2009 год. да бъде внесена във фонд „Резервен” на дружеството. 

3. Приема инвестиционната програма на дружеството за 2010 год. в размер на 

279 000 /двеста седемдесет и девет  хиляди/ лева. 

 

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

                        2. Инвестиционна програма за 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 61 

22.04.2010 г. 

 

Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Общински пътнически 

транспорт” ЕООД – Габрово за 2009 год. 
 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 

147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

 1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Общински пътнически 

транспорт” ЕООД – Габрово за 2009 год., съгласно приложение 1.   

 2. Приема инвестиционната програма на дружеството за 2010 г. в размер на 

39 000 лв. /тридесет и девет хиляди лева/ с включено ДДС за направа на нова ел. 

инсталация на пероните на Автогара – Габрово.  

 

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 
     

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 62 

22.04.2010 г. 

 

Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Общински пазари” ЕООД – 

Габрово за 2009 год. 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3  във връзка с чл. 

147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост 

върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет 

Габрово РЕШИ/ 

 

Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Общински пазари” ЕООД – 

Габрово за 2009 год., съгласно приложение 1. 

 

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 63 

22.04.2010 г. 

 

Промяна  в състава на Комисията по предложения за почетни граждани и носители на 

почетен знак на град Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 2 от  

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

Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Променя свое решение № 70/17.04.2008 г. в частта на т. 2., като определя 

следния състав на Комисията по предложения за почетни граждани и носители на 

почетния знак на Габрово: 

 

Председател: Николай Сираков – зам.-кмет на Община Габрово 

и членове: 

1. Маринела Събева – Началник отдел „Култура и вероизповедания” 

2. Веселина Димова – общински съветник 

3. Снежана Сидерова – общински съветник 

4. Божидар Стойков – общински съветник 

5. Иван Николов – общински съветник 

6. Виктор Спасов – общински съветник 

7. Стефан Христов – общински съветник 

8. Ивелин Стоянов – общински съветник 

9. Диан Русанов – общински съветник 

10. Митко Даскалов – общински съветник 

11. Иван Ненов –0 председател на сдружение „Памет габровска”  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 64 

22.04.2010 г. 

 

Побратимяване между град Габрово, Република България и град Аалст, Кралство 

Белгия 

 

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

побратимяване между град Аалст и град Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за побратимяване между град Аалст, Кралство Белгия и град 

Габрово, Република България. 

2. Дава съгласие да се подпише споразумение за сътрудничество, като 

упълномощава ВрИД кмет на Община Габрово за това. 

 

Приложение: Споразумение за сътрудничество между град Габрово, Република  

    България, представляван от ВрИД кмет на града инж. Калинка Пенева и  

    град Аалст, Кралство Белгия, представляван от кмета на града Илзе  

    Юйтерспрот 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 65 

22.04.2010 г. 

 

Съгласие за изграждане на велопарк върху земя - общинска собственост за целите на 

проект „Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво 

управление на територията” Приоритетна област - Опазване на околната среда и 

насърчаване на  устойчиво развитие 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Дава съгласие Община Габрово да: 

1. Да изгради велопарк върху имот – частна общинска собственост 

представляващ УПИ XVIII за спорт от кв.17 по ПУП на к.к.Узана, незастроен – с 

площ от 38 350 кв.м., при граници: изток-север – за озеленяване, рекултивация, на юг 

– УПИ XIX за зелен амфитеатър и с УПИ XVII – за озеленяване и обслужване и на 

запад - с улици с осови точки с № 109, 101, 100, 99. Описаният имот е част от ПИ с 

идентификатор 14218.241.38, м. ”Узана” по КК и КР на гр.Габрово, незастроен – 

целия с площ от 135 965 кв.м., при граници подробно описани в АОС № 

1218/27.11.2008 г. 

Седемнадесетте елемента, оформящи велопарка ще бъдат разположени в имота, 

съгласно одобрена от главния архитект на Община Габрово схема; 

2. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши необходимите действия по 

изпълнение на настоящото Решение. 

 

Приложения: 1. АОС № 1218/27.11.2008 г.  

  2. Скица №166 от 09.04.2010 г. от ПУП к.к. Узана 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 66 

22.04.2010 г. 

 

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на обособена част 

от имот-публична общинска собственост, представляваща папукчийска работилница 

за практикуване на занаята сарачество находища се  в АЕК “Етър” 

 

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

собственост и чл. 12, ал. 2 и чл. 86, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се открие процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за 

отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на обособена част от имот публична 

общинска собственост представляваща папукчииска работилница за практикуване на 

занаята сарачество разположена в къща – папукчийска и мутафчииска работилница 

находяща се в АЕК «Етър» с полезна площ 10,83 кв. м., при начална конкурсна цена 

55.00лв. /петдесет и пет лева/ без ДДС.  

2. Определя следните задължителни условия за ползване на отдадената под 

наем работилница. 

2. 1. Обекта да се използва само и единствено според неговото 

предназначение. 

2.2. Обекта 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. 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 без да бъдат заплащани 

след прекратяване на договора. 

2.4. Кандидатите е необходимо да притежават майсторско свидетелство с 

право да практикуват съответния занаят. 

2.5. При провеждане на публично оповестеният конкурс кандидатите 

предоставят пред Комисията изискуемите документи и не по-малко от 5 броя 

занаятчийски изделия изработени от тях. 

3. Определя следните допълнителни условия за отдаване под наем на 

работилницата  

3.1. Наемателят – майстор на работилница се задължава да осигурява 

целогодишно функциониране на работилницата при спазване на работно време: за  

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

месец септември от 8.30 ч.  до 18.00 ч. 

3.1.1. След съгласуване с ръководството на АЕК “Етър” се допуска почивка по 

график в периода месец януари или февруари и за периода заплаща наем в размер на  

50 % от наемната цена. 

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

в работилницата изделия от традиционния регистър на занаята и такива с приложение 

в съвременния бит. 

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

наименованието му извън традиционния за занаята регистър да се съгласува писмено 

с ръководството на АЕК “Етър”. 

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

наемателя- майстор/калфата, чирака/, както и такива, нетипични за занаята. 



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

традиционния занаятчийски инструментариум за занаята или копия на същия за 

съответния занаят. 

3.6. Наемателят – майстор /калфата, чирака/ се задължава да опазва 

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

3.7. С оглед познавателните задачи на музея наемателят – майстор/калфата, 

чирака/ лично демонстрира пред посетителите традиционната технология за 

изработване на изделията, дава компетентна информация за занаята и допуска 

посетителите да разглеждат работилницата. 

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

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

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

работилницата с подходящо за занаята работно облекло .АЕК «Етър» предоставя на 

наемателя срещу заплащане плат за изработване на подходящо облекло.  

3.10. Наемателят - майстор/калфата, чирака/ се задължава да не уронва 

престижа на АЕК “Етър” с поведението си. 

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

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

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

изискванията на Закона за занаятите. 

3.12. Наемателят – майстор се задължава да поддържа в добър вид 

работилницата  и прилежащия терен. 

3.13. Поставянето на рекламни материали и информационно-указателни 

елементи в работилницата задължително се съгласува писмено с ръководството на 

музея. 

4. Задължава Директора на АЕК „Етър” – Габрово в едномесечен срок от 

връчване на решението да отрие процедура за провеждане на публично оповестения 

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

собственост папукчийска работилница за практикуване на занаята сарачество в АЕК 

„Етър”. 

 

Приложение:  Акт за общинска собственост № 1/29.11.2005 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 67 

22.04.2010 г. 

 

Даване на съгласие за заявяване и регистрация на територията на Р. България и в 

чужбина марки съдържащи наименованието „Етър”, от страна на Архитектурно – 

етнографски комплекс „Етър” гр. Габрово 
 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 3 от 

ЗМГО,Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за заявяване и регистрация на територията на Р. България и в 

чужбина марки съдържащи наименованието „Етър” и/или „Етар”, от страна на 

Архитектурно – етнографски комплекс „Етър” гр. Габрово, за всички или подбрани 

стоки и услуги от Международната класификация на стоките и услугите /МКСУ/. 

2. Дава съгласие Архитектурно – етнографски комплекс „Етър” гр. Габрово, да 

разкрива пред Патентното ведомство на Р. България и други компетентни 

чуждестранни ведомства и организации, производства за обявяване на една или 

повече марки, съдържащи словния елемент „Етър” и/или „Етар”, за общоизвестни или 

ползващи се с известност по отношение на Архитектурно – етнографски комплекс 

„Етър” гр. Габрово, за всички подбрани стоки и услуги от Международната 

класификация на стоките и услугите /МКСУ/. 

3. Горепосочените права се предoставят на Архитектурно – етнографски 

комплекс „Етър” гр. Габрово и по отношение на вече заявените и/или регистрирани от 

него марки, както и по отношение на вече разкрити от него производства за 

получаване на статут на общоизвестна марка или марка ползваща известност. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 68 

22.04.2010 г. 

 

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

кв. Лъката, ул. Дунав/ 

 

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

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

 

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

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1185/27.08.2008 г., представляващ 

ПИ 14218.509.560 по кадастралната карта на гр. Габрово, съответстващ на 

Урегулиран поземлен имот І-за обществено строителство от кв. 218 по плана на гр. 

Габрово – ІІІ етап, І част, с площ 275 кв.м., при граници: ПИ 14218.509.539, ПИ 

14218.509.537, ПИ 14218.509.538, ПИ 14218.509.536 и ПИ 14218.509.215, при начална 

тръжна цена 77000 /седемдесет и седем хиляди/ лева без ДДС. 

Имотът се намира в Първа зона на гр. Габрово. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за неговото правилно и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение:  Скици 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 69 

22.04.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост - Трети /втори надпартерен/ етаж 

от сградата 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 – трети /втори надпартерен/ етаж с  

идентификатор 14218.505.672.5.3 по одобрената кадастрална карта и кадастрални 

регистри на гр. Габрово, със застроена площ 112.01 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 11.793% ид.части от общите части 

на сградата = 13.98 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия 

етаж: няма; под обекта: 14218.505.672.5.2; над обекта: 14218.505.672.5.4, при начална 

тръжна цена 107 050.00 /сто и седем хиляди и петдесет/ лева, заедно с отстъпеното 

право на строеж. 

Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение:  Схема.     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 70 

22.04.2010 г. 

 

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

Кирков” № 14, гр. Габрово/ 

 

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

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

 

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

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

представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.504.98 /четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и четири, точка, деветдесет и осем/ по 

одобрената кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, одобрени със 

Заповед № РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

съответстващ на урегулиран поземлен имот VІІ-87 /седми римско, тире, осемдесет и 

седем/ от кв. 92 /деветдесет и две/ по действащия ПРЗ на гр. Габрово – ІІ /втори/ етап, 

І /първа/ част, находящ се на ул.”Георги Кирков” № 14, с площ от 299 /двеста  

деветдесет и девет/ кв.м., при граници по КК: имоти №№ 14218.504.97; 14218.504.96; 

14218.505.95; 14218.504.94; 14218.504.99, заедно с построената в него жилищна 

сграда 14218.504.98.1, със застроена площ от 61 кв.м., на два етажа, при начална 

тръжна цена 36 900.00 /тридесет и шест хиляди и деветстотин/ лева, без ДДС. 

Имотът се намира в първа зона на гр. Габрово. 

Жилищната сграда е законно построена и по действащия устройствен план на 

гр. Габрово е запазена като елемент на застрояване. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение:  Скица 
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РЕШЕНИЕ № 71 

22.04.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.589, гр.Габрово, 

ул.”Роден край” – ул.”Иван Димов”/ 

 

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

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

 

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

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1294/14.05.2009 г., представляващ 

ПИ 14218.509.589 по кадастралната карта на гр.Габрово, незастроен, с площ 467 кв.м., 

при граници: ПИ 14218.509.588 и ПИ 14218.509.83, съответстващ на УПИ ХІ – 

жил.строителство от кв.192 по плана на гр.Габрово – ІІІ етап, ул.”Роден край” – ул. 

”Иван Димов”, при начална тръжна цена 11 000.00 /единадесет хиляди/ лева без ДДС. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на 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 № 72 

22.04.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.622, гр. Габрово, кв. 

Тлъчници, ул. Плодородие/ 

 

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 № 1598 от 10.11.2004 г., 

представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.508.622 /четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин и осем, точка, шестстотин двадесет и две/ по 

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

на урегулиран поземлен имот ІІ-2077 от кв. 38 по действащия ПРЗ на гр.Габрово - V 

част, кв. Тлъчници, находящ се на ул. ”Плодородие”, с площ от 1322 /хиляда триста  

двадесет и два/ кв.м., незастроен, при съседи по КК: имоти №№ 14218.508.410; 

14218.508.415; 14218.508.414; 14218.508.413; 14218.508.621 и 14218.508.411, при 

начална тръжна цена 59 500.00 /петдесет и девет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС. 

Съгласно действащия ЗРП на гр.Габрово върху гореописания общински имот е 

предвидено предимно жилищно строителство до 10 м височина, плътност - 60%, 

Кинт-1.2, озеленяване – 40%. 

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 № 73 

22.04.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.508.185, гр. Габрово, 

ул.” Осми март” № 3/ 

 

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

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

 

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

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1327 от 17.02.2003 г., представляващ 

ПИ 14218.508.188 по кадастралната карта на гр. Габрово, незастроен, с площ 532 

кв.м., при граници: ПИ 14218.508.186; ПИ 14218.508.128; ПИ 14218.508.575 и ПИ 

14218.508.5, съответстващ на УПИ VІ-2049 от кв. 18 по плана на кв. Тлъчници – VІ 

част, гр. Габрово, ул. ”Осми март” № 3, при начална тръжна цена 18 300 /осемнадесет 

хиляди и триста/ 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 № 74 

22.04.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.509.588, гр. Габрово, 

ул.”Роден край” – ул.”Иван Димов”/ 

 

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

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

 

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

частна общинска собственост, актуван с АОС № 1294 от 14.05.2009 г., представляващ 

ПИ 14218.509.588 по кадастралната карта на гр.Габрово, незастроен, с площ 518 кв.м., 

при граници: ПИ 14218.509.589; ПИ 14218.509.81 и ПИ 14218.509.83, съответстващ на 

УПИ ІХ – жил.строителство от кв.192 по плана на гр.Габрово – ІІІ етап, ул.”Роден 

край” – ул.”Иван Димов”, при начална тръжна цена 13 100.00/тринадесет хиляди и 

сто/ 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 № 75 

22.04.2010 г. 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

При начална тръжна цена 7800 /седем хиляди и осемстотин/ лева без ДДС, като 

купувачът дължи всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

  

Приложение:  Скица 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 76 

22.04.2010 г. 

 

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

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

заедно с бивша баня 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

При начална тръжна цена 27 500 /двадесет и седем хиляди и петстотин/ лева без 

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

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

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

  

Приложение:  Скица 

                        

 

   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 77 

22.04.2010 г. 

 

Продажба на имот – частна общинска собственост /ПИ 14218.526.208, заедно със 

сграда, ул. ”Орехите”, кв. Лисец, гр. Габрово/ 

 

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

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

 

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

имот - частна общинска собственост, актуван с АОС № 524 от 27.01.1998 г., 

представляващ поземлен имот с идентификатор 14218.526.208 /четиринадесет хиляди 

двеста и осемнадесет, точка, петстотин двадесет и шест, точка, двеста и осем/ по 

кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Габрово, одобрени със Заповед № 

РД-18-50/31.08.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със 

Заповед № КД-14-07-65/10.03.2010 г. на Началника на СГКК Габрово, съответстващ 

на урегулиран поземлен имот ХVІІ /седемнадесет римско/ - обществено обслужване 

от кв. 55 /петдесет и пет/ по действащия ПРЗ на гр. Габрово – 80 /осемдесета/ част, 

находящ се на ул.”Орехите”, кв. Лисец, гр. Габрово, с площ от 933 /деветстотин 

тридесет и три/ кв.м., при граници по КК: имоти №№ 14218.526.203; 14218.526.12; 

14218.526.201; 14218.526.11, заедно с построената в него сграда 14218.526.208.1 

/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет,точка, петстотин двадесет и шест, точка, 

двеста и осем, точка, едно/, със застроена площ от 177 /сто седемдесет и седем/ кв.м., 

на един етаж, при начална тръжна цена 40 450.00 /четиридесет хиляди четиристотин и 

петдесет/ лева, без ДДС. 

Сградата е законно построена и по действащия устройствен план на гр.Габрово 

е запазена като елемент на застрояване. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на купувач.  

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение.  

 

Приложение:  Скица 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 78 

22.04.2010 г. 

 

Продажба на имот - частна общинска собственост на собственика на построената в 

него сграда /ул.”Найден Геров”, гр. Габрово/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от  ЗОС и чл. 46, ал. 1, т. 

1 и чл. 59, ал. 3 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се извърши продажба на поземлен имот с идентификатор 14218.501.68 

/четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин и едно, точка, 

шестдесет и осем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Габрово, 

одобрени със Заповед РД-18-64/26.10.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение със Заповед № КД-14-07-48/22.02.2010 г. на Началника на СГКК 

Габрово, съответстващ на урегулиран поземлен имот V-125 /пети римско, тире, сто 

двадесет и пет/ за обществено обслужване - хотел от кв. 6 /шести/ по действащия ПРЗ 

на гр. Габрово – І /първи/ етап, І /първа/ част, находящ се на ул.”Найден Геров”, гр. 

Габрово, с площ от 960 /деветстотин и шестдесет/ кв.м., при съседи по КК: 

14218.501.62; 14218.501.66, актуван с АОС № 1397 от 25.03.2010 г., като Цветан 

Никитов Павлов, представляващ ЕТ ”ЦЕЦИ – Цветан Павлов”, гр. Габрово закупи  

имота при цена 57 600.00 /петдесет и седем хиляди и шестстотин/ лева, без ДДС . 

Купувачът дължат 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 № 79 

22.04.2010 г. 

 

Предоставяне за  безвъзмездно  ползване на втори етаж от Здравен дом, находящ се 

в с. Поповци, Община Габрово на „Фондация за социална промяна и включване”  

гр. София 

        

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 2 от Наредба за условията 

и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински 

жилища и чл. 39, ал. 4 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

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

1.1. ІІІ-та група - „Ведомствени жилища” 

 

Било: 17 броя  Става: 16 броя 

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

Намалява броя на ведомствените жилища с 1 брой - с. Поповци, ет. 2 от 

Здравен дом. 

3. Учредява безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот – частна 

общинска собственост (АОС 735 от 30.06.2000 г.), находящ се в с. Поповци, община 

Габрово, представляващ втори етаж от Здравен дом с обща полезна площ 80,80 кв.м. 

за срок от 10 (десет) години на „Фондация за социална промяна и включване” гр. 

София, представлявано от Изпълнителния Директор Теодора Колева, със седалище 

гр. София и адрес на управление р-н Сердика, п.к. 1000, ул. „Цар Самуил” 22, ет.6, ап. 

14, вписнана в СГС ФД  907/2008 г. с Решение 1 от 28.01.2009 г. за осъществяване на 

социални дейности – предоставяне на социални услуги в общността. 

4. Възлага на ВрИД КМЕТ на Общината да издаде заповед и сключи договор, 

като в същия изрично се посочат условията и срока за ползването на имота. 

 

Приложение: Акт за собственост № 735/30.06.2000 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 80 

22.04.2010 г. 

 

Изменение и допълнение в Наредбата за определянето и администрирането на 

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

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Приема изменение и допълнение в Наредбата за определянето и 

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

община Габрово, както следва: 

 

Допълва  чл. 54, ал. 14, като същата става:  

 

(14) Ползване на помещения на територията на общинските училища и 

детските градини – ОДЗ и ЦДГ за дейности свързани с образованието, спорта и 

отдиха на деца и ученици – почасово за 1 час ефективно време. 

За класни стаи, кабинети и други помещения –  с отопление –   12 лв./час 

                              без отопление – 8 лв./час  

За спортни салони, спортни бази и съоръжения - с отопление –    30 лв./час 

                                  без отопление –20 лв./час 

 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 81 

22.04.2010 г. 

 

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

ЗСПЗЗ в землището на с. Гъбене, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Мариян Иванов 

Стефанов, с адрес гр. Габрово, ул. Чумерна № 21, ет. 1, ап. 2, за земеделска земя по 

чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1426/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. 

Гъбене, местността „ЛИВАДЕТО”, имот № 083083, ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, 

с площ 8,205 дка, начин на трайно ползване – ЛИВАДА; категория на земята при 

неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № К00650/24.03.2010 г., при годишен 

наем в размер на 67,77 лв. /шестдесет и седем лева и седемдесет и седем стотинки/, 

определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет 

Габрово. 

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

от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-297/18.03.2010 г. от Мариян Иванов  

          Стефанов 

     2. Копие от скица № К00650/24.03.2010 г. от Общинска служба по  

         Земеделие - Габрово 

     3. Копие от становище на Кмета на кметство Гъбене  

        с вх. № 10-36/25.03.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 82 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Мичковци, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков 

Дашев, с адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1400/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, 

местността „ОБЛИЗАНИЦА”, имот № 023026, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с 

площ 2,250 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ПЕТА, описана в скица  № К00656/25.03.2010 г., при годишен наем в размер 

на 18,59 лв. /осемнадесет лева и петдесет и девет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков Дашев, с 

адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1401/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„ЧЕРНИКОВА  ЛИВАДА”, имот № 025007, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 

3,219 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ДЕСЕТА, описана в скица  № К00657/25.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 8,85 лв. /осем лева и осемдесет и пет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков Дашев, с 

адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1402/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„ЧЕРНИКОВА ЛИВАДА”, имот № 025051, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 

1,900 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ОСМА, описана в скица № К00658/25.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 7,87 лв. /седем лева и осемдесет и седем стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

4. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков Дашев, с 

адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1404/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „НАД 

КОРИЯТА”, имот № 041024, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 2,000 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ШЕСТА, описана в скица № К0659/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 13,78 

лв. /тринадесет лева и седемдесет и осем стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

5. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков Дашев, с 

адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1405/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „НАД 

КОРИЯТА”, имот № 041035, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 17,972 дка, 



начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА; категория на земята при 

неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица № К00660/25.03.2010 г., при годишен 

наем в размер на 123,83 лв. /сто двадесет и три лева и осемдесет и три стотинки/, 

определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет 

Габрово. 

 

6. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т. 1, 2, 3, 4 и 5 в едномесечен 

срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-289 / 17.03.2010 г. от Найден Недялков 

     Дашев 

             2. Копие от становище на км.наместник на км. наместничество  

     Мичковци с вх. № 10-34/25.03.2010 г. 

                       3. Копие от скици с  № Ф00656, № Ф00657, № Ф00658, № Ф00659,  

     № Ф00660 от 25.03.2010 г. от Общинска служба по Земеделие –  

     Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 83 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Гръблевци, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков 

Дашев, с адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1428/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, 

местността „ЛУКОВО”, имот № 072014, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 

1,061 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ШЕСТА, описана в скица № К00566/24.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 7,31 лв. /седем лева и тридесет и една стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков 

Дашев, с адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1429/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, 

местността „КРЪСТА”, имот № 151003, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 

2,606 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ДЕВЕТА, описана в скица  № К00567/24.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 8,94 лв. /осем лева и деветдесет и четири стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков 

Дашев, с адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1430/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, 

местността „КРЪСТА”, имот № 151004, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 

0,940 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ДЕВЕТА, описана в скица № К00568/24.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 3,22 лв. /три лева и двадесет и две стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

4. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков 

Дашев, с адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1431/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, 

местността „КРЪСТА”, имот № 151008, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 

2,243 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ДЕВЕТА, описана в скица  № К00569/24.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 7,69 лв. /седем лева и шестдесет и девет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

5. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков 

Дашев, с адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1432/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, 

местността „КРЪСТА”, имот № 151013, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 

2,650 дка, начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА; категория на земята 

при неполивни условия – ДЕВЕТА, описана в скица № К00570/24.03.2010 г., при 

годишен наем в размер на 9,09 лв. /девет лева и девет стотинки/, определен по Тарифа 

- Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 



6. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков 

Дашев, с адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1433/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, 

местността „КРЪСТА”, имот № 151024, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 

1,500 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ШЕСТА, описана в скица № К00571/24.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 10,34 лв. /десет лева и тридесет и четири стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

7. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков 

Дашев, с адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1434/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, 

местността „КРЪСТА”, имот № 151027, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 

0,917 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ШЕСТА, описана в скица  № К00572/24.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 6,32 лв. /шест лева и тридесет и две стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

8. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Найден Недялков 

Дашев, с адрес с. Поповци община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1435/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, 

местността „ЧЕРЕШКА”, имот № 132027, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 

1,295 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ДЕВЕТА, описана в скица  № К00573/24.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 4,44 лв. /четири лева и четиридесет и четири стотинки/, определен по 

Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

9. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 в 

едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-289 / 17.03.2010 г. от Найден Недялков  

        Дашев 

              2. Копие от становище на км.наместник на км. наместничество  

        Гръблевци с вх. № 10-39 / 25.03.2010 г. 

                        3. Копие от скици с  № К00566, № К00567, № К00568, № К00569,  

      № К00570, № К00571, № К00572, № К00573 от 24.03.2010 г. от  

     Общинска служба по Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 84 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Яворец, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „АГРОХОЛДИНГ 

ЛОВКО” АД с представител Цветан Димитров Цочев - Изпълнителен директор, с адрес 

гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев №87, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с 

АОС № 1386/24.03.2010 г., находяща се в землището на с. Яворец, местността 

„МЕЧТЕПЕ”, имот № 014045, ЕКАТТЕ 87120, община Габрово, с площ 3,000 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ПЕТА, описана в скица № К01210/11.03.2010 г., при годишен наем в размер на 24,78 

лв. /двадесет и четири лева и седемдесет и осем стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „АГРОХОЛДИНГ 

ЛОВКО” АД с представител Цветан Димитров Цочев - Изпълнителен директор,с 

адрес гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87 за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1387/24.03.2010 г., находяща се в землището на с. Яворец, 

местността „СКУКАРДЖА”, имот № 014047, ЕКАТТЕ 87120, община Габрово, с 

площ 2,000 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при 

неполивни условия – ПЕТА, описана в скица  № К01211/11.03.2010 г., при годишен 

наем в размер на 16,52 лв. /шестнадесет лева и петдесет и две стотинки/, определен по 

Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „АГРОХОЛДИНГ 

ЛОВКО” АД с представител Цветан Димитров Цочев - Изпълнителен директор, с 

адрес гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1388/24.03.2010 г., находяща се в землището на с. Яворец, 

местността „БОЗАЛЪЦИТЕ”, имот № 016092, ЕКАТТЕ 87120, община Габрово, с 

площ 4,842 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при 

неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица  № К01212/11.03.2010 г., при годишен 

наем в размер на 33,36 лв. /тридесет и три лева и тридесет и шест стотинки/, 

определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет 

Габрово. 

 

4. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „АГРОХОЛДИНГ 

ЛОВКО” АД с представител Цветан Димитров Цочев - Изпълнителен директор, с 

адрес гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев №87, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1389/24.03.2010 г., находяща се в землището на с. Яворец, 

местността „БОЗАЛЪЦИТЕ”, имот № 016139, ЕКАТТЕ 87120, община Габрово, с 

площ 2,500 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при 

неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица  № К01213/11.03.2010 г., при годишен 

наем в размер на 17,23 лв. /седемнадесет лева и двадесет и три стотинки/, определен 

по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 



 

5. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т.1, 2, 3 и 4 в едномесечен срок 

от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-260/08.03.2010 г. от Цветан Димитров 

      Цочев - Изпълнителен директор на „АГРОХОЛДИНГ ЛОВКО” АД  

             2. Копие от становище на км.наместник на км. наместничество Яворец,  

     с вх. № 10-50 / 01.04.2010 г. 

             3. Копие от скици с  № К01210, № К01211, № К01212, № К01213 от  

      11.03.2010  г. от Общинска служба по Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 85 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Драгановци, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „АГРОХОЛДИНГ 

ЛОВКО” АД с представител Цветан Димитров Цочев - Изпълнителен директор, с 

адрес гр. Севлиево, ул. Стефан Пешев № 87, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1382/24.03.2010 г., находяща се в землището на с. Драгановци, 

местността „КИСЕЛЧАК”, имот № 176005, ЕКАТТЕ 23159, община Габрово, с площ 

1,990 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – СЕДМА, описана в скица № К01346/11.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 10,96 лв. /десет лева и деветдесет и шест стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

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

влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-260 / 08.03.2010 г. от Цветан Димитров 

      Цочев - Изпълнителен директор на „АГРОХОЛДИНГ ЛОВКО” АД  

              2. Копие от становище на кмета на кметство Драгановци,  

      с вх. № 10-30/23.03.2010 г. 

              3. Копие от скица с  № К01346 от 11.03.2010 г. от Общинска служба по  

        Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 86 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от Общински поземлен фонд 

за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от 

НРПУРОИ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 38 

ал.1 и 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

   

1. Определя земеделски земи от общински поземлен фонд, за отдаване под наем, 

както следва: 

 

1.1 Имот № 012020 в местността „ТОРИЩЕТО”, землище с. Кози рог, код по 

ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия – ЧЕТВЪРТА, с площ 19,362 дка, за имота има Скица № 

Ф00652/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 

общинска собственост № 1254/12.03.2009 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на 

212,98 лв. /двеста и дванадесет лева и деветдесет и осем стотинки/. 

 

1.2 Имот № 012030 в местността „ТОРИЩЕТО”, землище с. Кози рог, код по 

ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия – ПЕТА, с площ 4,802 дка, за имота има Скица № 

Ф00653/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 

общинска собственост № 1255/12.03.2009 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на 

39,66 лв. /тридесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/. 

 

1.3 Имот № 013014 в местността „ГРОЗДЕВЕЦ”, землище с. Кози рог, код по 

ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия – ЧЕТВЪРТА, с площ 10,010 дка, за имота има Скица № 

Ф00654/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 

общинска собственост № 1256/12.03.2009 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на  

110,11 лв. /сто и десет лева и единадесет стотинки/. 

 

1.4 Имот № 013047 в местността „ГРОЗДЕВЕЦ”, землище с. Кози рог, код по 

ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия – ЧЕТВЪРТА, с площ 7,222 дка, за имота има Скица № 

Ф00655/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 

общинска собственост № 1257/12.03.2009 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на 

79,44 лв. /седемдесет и девет лева и четиридесет и четири стотинки/. 

 

1.5 Имот № 014019 в местността „ГРОЗДЕВЕЦ”, землище с. Кози рог, код по 

ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия – ЧЕТВЪРТА, с площ 6,135 дка, за имота има Скица № 

Ф00657/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 



общинска собственост № 1133/17.05.2008 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на 

67,49 лв. /шестдесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки/. 

 

2. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, при начална 

тръжна цена, съгласно т. 11 /в зависимост от категорията/ от Тарифата и т. 6 от 

Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ приета от Общински съвет 

Габрово, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет- 

Габрово.  

 

 

 

Приложение: 1. Копие от искане с вх. № 94.М – 265 / 09.03.2010 г. от Николай Йовков  

        Йовков 

              2. Копие от скица № Ф00652/15.09.2007 г. от Общинска служба  

        Земеделие - Габрово. 

              3. Копие от скица № Ф00653/15.09.2007 г. от Общинска служба  

        Земеделие - Габрово 

              4. Копие от скица № Ф00654/15.09.2007 г. от Общинска служба  

        Земеделие - Габрово. 

              5. Копие от скица № Ф00655/15.09.2007 г. от Общинска служба  

        Земеделие - Габрово. 

              6. Копие от скица № Ф00657/15.09.2007 г. от Общинска служба  

        Земеделие - Габрово 

              7. Копие от становище на км. наместник на км. Кози рог с вх.  

   № 10-42/29.03.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 87 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Кози рог, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал.8, т.2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Николай Йовков 

Йовков, с адрес ул. Тъжа № 3, с. Ловни дол, община Севлиево, за земеделска земя по 

чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1390/25.03.2010 г., находяща се в землището на с. Кози 

рог, местността „ТОРИЩЕТО”, имот № 012011, ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с 

площ 1,400 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ЧЕТВЪРТА, описана в скица № К00896/11.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 15,40 лв. /петнадесет лева и четиридесет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Николай Йовков 

Йовков, с адрес ул. Тъжа №3, с. Ловни дол, община Севлиево, за земеделска земя по чл. 

19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1391/25.03.2010 г., находяща се в землището на с. Кози 

рог, местността „ТОРИЩЕТО”, имот № 012015, ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с 

площ 2,999 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ЧЕТВЪРТА, описана в скица  № К00897/11.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 32,99 лв. /тридесет и два лева и деветдесет и девет стотинки/, определен по 

Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Николай Йовков 

Йовков, с адрес ул. Тъжа №3, с. Ловни дол, община Севлиево, за земеделска земя по чл. 

19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1392/25.03.2010 г., находяща се в землището на с. Кози 

рог, местността „ГРОЗДЕВЕЦ”, имот № 013057, ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с 

площ 1,633 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ЧЕТВЪРТА, описана в скица № К00898/11.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 17,96 лв. /седемнадесет лева и деветдесет и шест стотинки/, определен по 

Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

4. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т. 1, 2 и 3 в едномесечен 

срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-265/09.03.2010 г. от Николай Йовков 

      Йовков 

             2. Копие от становище на км.наместник на км. наместничество Кози рог,  

       с вх. № 10-42/29.03.2010 г. 

           3. Копие от скици с  № К00896, № К00897, № К00898 от 11.03.2010  г. от  

     Общинска служба по Земеделие - Габрово 

 

 

       

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 88 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Мичковци, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1406/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ДРУМКОВА 

ДОЛЧИНА”, имот № 048009, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 1,800 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ШЕСТА, описана в скица № К00661/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 12,40 

лв. /дванадесет лева и четиридесет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 

към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1407/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „БЕГЛИШКИ 

ХАРМАН”, имот № 049020, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 8,100 дка, начин 

на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, 

описана в скица № К00662/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 55,81 лв. 

/петдесет и пет лева и петдесет и една стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 

към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител,с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1408/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„БАЛАБАНА”, имот № 063024, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 4,199 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ШЕСТА, описана в скица № К00663/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 28,93 

лв. /двадесет и осем лева и деветдесет и три стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

4. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1409/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„БАЛАБАНА”, имот № 063034, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 2,081 дка, 

начин на трайно ползване – ЛИВАДА; категория на земята при неполивни условия – 

ШЕСТА, описана в скица № К00664/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 14,34 

лв. /четиринадесет лева и тридесет и четири стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 



5. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1410/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„БАЛАБАНА”, имот № 063055, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ  3,143 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ШЕСТА, описана в скица № К00665/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 21,66 

лв. /двадесет и един лева и шестдесет и шест стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

6. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1411/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ЙОВКОВО 

ЛИВАДЕ”, имот № 064001, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 4,999 дка, начин 

на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, 

описана в скица № К00666/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 34,44 лв. 

/тридесет и четири лева и четиридесет и четири стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

7. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1412/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ЙОВКОВО 

ЛИВАДЕ”, имот № 064009, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 6,598 дка, начин 

на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, 

описана в скица № К00667/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 45,46 лв. 

/четиридесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

8. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1413/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ЙОВКОВО 

ЛИВАДЕ”, имот № 064033, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ  1,980 дка, начин 

на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия –  ШЕСТА, 

описана в скица № К00668/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 13,64 лв. 

/тринадесет лева и шестдесет и четири/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

9. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1414/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ЙОВКОВО 

ЛИВАДЕ”, имот № 064037, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 3,383 дка, начин 

на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, 

описана в скица  № К00669/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 23,31 лв. 

/двадесет и три лева и тридесет и една стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 

към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 



 

10. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1415/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ЙОВКОВО 

ЛИВАДЕ”, имот № 064040, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 0,964 дка, начин 

на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ПЕТА, 

описана в скица № К00670/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 7,96 лв. /седем 

лева и деветдесет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 

11. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1416/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ЙОВКОВО 

ЛИВАДЕ”, имот № 064042, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 3,346 дка, начин 

на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, 

описана в скица № К00671/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 23,05 лв. 

/двадесет и три лева и пет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

12. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1417/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„ПРОПАСТА”, имот № 066020, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 2,925 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ПЕТА, описана в скица  № К00672/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 24,16 

лв. /двадесет и четири лева и шестнадесет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

13. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г. с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1418/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„ПРОПАСТА”, имот № 066025, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 1,899 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ПЕТА, описана в скица  № К00673/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 15,69 

лв. /петнадесет лева шестдесет и девет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 

към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

14. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1419/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„ПРОПАСТА”, имот № 066031, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 5,356 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ПЕТА, описана в скица № К00674/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 44,24 



лв. /четирдесет и четири лева двадесет и четири стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

15. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1420/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„ГЛАВИЧКОВЕЦ”, имот № 069007, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 2,185  

дка, начин на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА; категория на земята при 

неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № К00675/25.03.2010 г., при годишен 

наем в размер на 18,05 лв. /осемнадесет лева  и пет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

16. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1421/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ДРУМА”, 

имот № 070025, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 11,000 дка, начин на трайно 

ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в 

скица № К00676/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 75,79 лв. /седемдесет и 

пет лева и седемдесет и девет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

17. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1422/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ДРУМА”, 

имот № 070027, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ  6,440  дка, начин на трайно 

ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в 

скица  № К00677/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 44,37 лв. /четиридесет и 

четири лева тридесет и седем стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

18. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1423/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „ТРАПА”, 

имот № 073056, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 2,100 дка, начин на трайно 

ползване – ЛИВАДА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в 

скица № К00678/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 14,47 лв. /четиринадесет 

лева четиридесет и седем стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

19. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1425/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността „НАД 

ПОПСКАТА КУРИЯ”, имот № 089016, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 5,249 

дка, начин на трайно ползване – ЛИВАДА; категория на земята при неполивни условия 



– ШЕСТА, описана в скица  № К00679/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 

36,17 лв. /тридесет и шест лева и седемнадесет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

20. Кметът на Община Габрово да сключи договори по точки от 1 до 19 от настоящото 

предложение в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет-

Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-294/17.03.2010 г. от Николай Веселинов  

      Кръстев представител на „ЕЛВИ” ООД 

              2. Копие от становище на км.наместник на км. наместничество  

        Мичковци, с вх. № 10-35/25.03.2010 г. 

              3. Копие от скици с  № К00661, № К0662, № К00663, № К00664,  

      № К00665, № К00666, № К00667, № К00668, № К00669, № К00670,  

      № К00671, № К00672, № К00673, № К00674, № К00675, № К00676,  

      № К00677, № К00678, № К00679, от 25.03.2010 г. от Общинска служба 

      по Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 89 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Лесичарка, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с „ЕЛВИ” ООД с 

представител Веселин Великов Кръстев - Управител, с адрес ул. Белорусия № 2, вх. В, 

ет. 1, ап. 3 Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 

1443/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Мичковци, местността 

„ВЕЛКОВСКО ЛИВАДЕ”, имот № 054090, ЕКАТТЕ 43339, община Габрово, с площ 

1,110 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ЧЕТВЪРТА, описана в скица  № К01297/25.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 12,21 лв. /дванадесет лева двадесет и една стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

2. Кметът на Община Габрово да сключи договор по т. 1 от настоящото предложение в 

едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-294 / 17.03.2010 г. от Николай Веселинов  

        Кръстев представител на „ЕЛВИ” ООД 

              2. Копие от становище на Кмета на кметство Лесичарка,  

      с вх. № 10-32/24.03.2010 г. 

              3. Копие от скица с № К01297/25.03.2010 г. от Общинска служба по  

        Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 90 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Кози рог, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Денчо Проданов 

Проданов, с адрес с. Парчовци, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1393/25.03.2010 г., находяща се в землището на с. Кози рог, 

местността „АХОВА КОРИЯ”, имот № 128006, ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с 

площ 2,983 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ШЕСТА, описана в скица № К00893/11.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 20,55 лв. /двадесет лева и петдесет и пет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Денчо Проданов 

Проданов, с адрес с. Парчовци, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1394/25.03.2010 г., находяща се в землището на с. Кози рог, 

местността „АХОВА КОРИЯ”, имот № 128010, ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с 

площ 1,000 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ШЕСТА, описана в скица № К00894/11.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 6,89 лв. /шест лева и осемдесет и девет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Денчо Проданов 

Проданов, с адрес с. Парчовци, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1395/25.03.2010 г., находяща се в землището на с. Кози рог, 

местността „АХОВА КОРИЯ”, имот № 128021, ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с 

площ 4,669 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ШЕСТА, описана в скица  № К00895/11.03.2010 г., при годишен наем в 

размер на 32,17 лв. /тридесет и два лева и седемнадесет стотинки/, определен по 

Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

4. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т. 1, 2 и 3 в едномесечен 

срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-268/10.03.2010 г. от Денчо Проданов  

        Проданов 

             2. Копие от становище на км.наместник на км. наместничество Кози рог,  

       с вх. № 10-41/ 29.03.2010 г. 

             3. Копие от скици с  № К00893, № К00894, № К00895 от 11.03.2010 г. от  

       Общинска служба по Земеделие - Габрово 

 

 

       

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 91 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Лесичарка, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с ЕТ „СПАСОВ – АТАНАС 

СПАСОВ”, с представител Атанас Спасов, с адрес с. Костенковци, община Габрово, за 

земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1438/01.04.2010 г., находяща се в 

землището на с. Лесичарка, местността „ЧОМАШКО”, имот № 049012, ЕКАТТЕ 43339, 

община Габрово, с площ 5,603 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на 

земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица  № К01291/25.03.2010 г., при 

годишен наем в размер на 46,28 лв. /четиридесет и шест лева двадесет и осем 

стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински 

съвет Габрово. 

 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с ЕТ „СПАСОВ – АТАНАС 

СПАСОВ”, с представител Атанас Спасов, с адрес с. Костенковци, община Габрово, за 

земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1439/01.04.2010 г., находяща се в 

землището на с. Лесичарка, местността „ЧОМАШКО”, имот № 049042, ЕКАТТЕ 43339, 

община Габрово, с площ 11,164 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на 

земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица  № К01293/25.03.2010 г., при 

годишен наем в размер на 92,21 лв. /деветдесет и два лева двадесет и една стотинки/, 

определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет 

Габрово. 

 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с ЕТ „СПАСОВ – АТАНАС 

СПАСОВ”, с представител Атанас Спасов, с адрес с. Костенковци, община Габрово, за 

земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1440/01.04.2010 г., находяща се в 

землището на с. Лесичарка, местността „ЧОМАШКО”, имот № 049044, ЕКАТТЕ 43339, 

община Габрово, с площ 1,903 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на 

земята при неполивни условия – ПЕТА, описана в скица  № К01294 / 25.03.2010 г., при 

годишен наем в размер на 15,72 лв. /петнадесет лева седемдесет и две стотинки/, 

определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет 

Габрово. 

 

4. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с ЕТ „СПАСОВ – АТАНАС 

СПАСОВ”, с представител Атанас Спасов, с адрес с. Костенковци, община Габрово, за 

земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1441/01.04.2010 г., находяща се в 

землището на с. Лесичарка, местността „ЧУКЛЕНАТА”, имот № 053008, ЕКАТТЕ 

43339, община Габрово, с площ 4,663 дка, начин на трайно ползване – НИВА; 

категория на земята при неполивни условия – ДЕСЕТА, описана в скица № 

К01298/26.03.2010 г., при годишен наем в размер на 12,82 лв. /дванадесет лева  

осемдесет и две стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

 



5. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с ЕТ „СПАСОВ – АТАНАС 

СПАСОВ”, с представител Атанас Спасов, с адрес с. Костенковци, община Габрово, за 

земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1442/01.04.2010 г., находяща се в 

землището на с. Лесичарка, местността „ЧУКЛЕНАТА”, имот № 053009, ЕКАТТЕ 

43339, община Габрово, с площ 9,287 дка, начин на трайно ползване – НИВА;  

категория на земята при неполивни условия – ДЕСЕТА, описана в скица № К01296/ 

25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 25,54 лв. /двадесет и пет лева петдесет и 

четири стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет Габрово. 

 

6. Кметът на Община Габрово да сключи договор по т. 1, 2, 3, 4 и 5 в едномесечен срок 

от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 70-24/17.03.2010 г. от ЕТ „СПАСОВ –  

        АТАНАС СПАСОВ”, с представител Атанас Спасов, с адрес  

      с. Костенковци, община Габрово 

             2.  Копие от становище на Кмета на кметство Лесичарка,  

      с вх. № 10-31/24.03.2010 г. 

             3. Копие от скици с № К01291, № К01293, № К01294, № К01298,  

     № К01296 от 25.03.2010 г. от Общинска служба по Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 92 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Мичковци, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с ЕТ „СПАСОВ – 

АТАНАС СПАСОВ”, с представител Атанас Спасов, с адрес с. Костенковци, община 

Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС № 1424/01.04.2010 г., 

находяща се в землището на с. Мичковци, местността „СМИЛКОВ ТРАП”, имот № 

079018, ЕКАТТЕ 48605, община Габрово, с площ 10,668 дка, начин на трайно ползване 

– НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, описана в скица № 

К00680/25.03.2010 г., при годишен наем в размер на 73,50 лв. /седемдесет и три лева и 

петдесет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от 

Общински съвет Габрово. 

 

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

влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 70-24/17.03.2010 г. от ЕТ „СПАСОВ –  

        АТАНАС СПАСОВ”, с представител Атанас Спасов, с адрес  

      с. Костенковци, община Габрово 

              2. Копие от становище на км. нам. на кметско наместничество  

      с. Мичковци, с вх. № 10-33/25.03.2010 г. 

              3. Копие от скица с № К00680/25.03.2010 г. от Общинска служба по  

        Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 93 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за определяне на земеделски земи от Общински поземлен фонд 

за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава VІ от 

НРПУРОИ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 и 2, във връзка с чл. 38 

ал. 1 и 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:  

 

1. Определя земеделски земи от общински поземлен фонд, за отдаване под наем, както 

следва: 

 

1.1 Имот № 109049 в местността „ТРЪНА”, землище с. Кози рог, код по ЕКАТТЕ 

37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - ЛИВАДА, категория на земята 

при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 36,787 дка, за имота има Скица № 

Ф00703/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 

общинска собственост № 1285/13.04.2009 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на 

253,46 лв. /двеста и петдесет и три лева и 46 стотинки/. 

 

1.2 Имот № 110039 в местността „АХОВА КОРИЯ”, землище с. Кози рог, код по 

ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 9,712 дка, за имота има Скица № 

Ф00704/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 

общинска собственост № 1286/13.04.2009 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на 

66,92 лв. /шестдесет и шест лева и 92 стотинки/. 

 

1.3 Имот № 110041 в местността „АХОВА КОРИЯ”, землище с. Кози рог, код по 

ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 5,912 дка, за имота има Скица № 

Ф00705/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 

общинска собственост № 1287/13.04.2009 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на  

40,73 лв. /четиридесет лева и 73 стотинки/. 

 

1.4 Имот № 110043 в местността „АХОВА КОРИЯ”, землище с. Кози рог, код по 

ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия – ШЕСТА с площ 2,600 дка, за имота има скица № 

Ф00706/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 

общинска собственост № 1288/13.04.2009 г. Началната тръжна цена е съгласно т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на 

17,91 лв. /седемнадесет лева и 91 стотинки/. 

 

1.5 Имот № 110044 в местността „АХОВА КОРИЯ”, землище с. Кози рог, код по 

ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с начин на трайно ползване - НИВА, категория на 

земята при неполивни условия – ШЕСТА, с площ 5,601 дка, за имота има скица № 

Ф00707/15.09.2007 г. на Общинска служба Земеделие - Габрово и Акт за частна 



общинска собственост № 1289/13.04.2009 г. Началната тръжна цена  е съгласно  т. 11 от 

Тарифата и т. 6 от Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ, размер на 

38,59 лв. /тридесет и осем лева и 59 стотинки/. 

 

2. Задължава Кмета на Община Габрово да открие процедура за провеждане на 

публичен търг с явно наддаване, по реда на Глава шеста от НРПУРОИ, при начална 

тръжна цена, съгласно т. 11 /в зависимост от категорията/ от Тарифата и т. 6 от 

Забележката от Тарифа, Приложение 2 към НРПУРОИ приета от Общински съвет 

Габрово, в едномесечен срок от влизане в сила на решението на Общински съвет- 

Габрово.  

 

Приложение: 1.Копие от искане вх. № 94.М-307 / 22.03.2010 г. от Тотю Дянков Тотев 

              2. Копие от становище на км.наместник на км. наместничество Кози 

рог, с вх. № 10-43 / 29.03.2010 г. 

              3. Копие от скици с № Ф00703, № Ф00704, № Ф00705, № Ф00706, № 

Ф00707 от 15.09.2007 г. от Общинска служба по Земеделие - Габрово. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 94 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Гръблевци, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Тотю Дянков Тотев, с адрес 

ул. Христо Дряновски № 17, гр. Дряново, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с 

АОС № 1427/01.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, местността 

„СУРГУЧЕВО”, имот № 004011, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 2,000 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ДЕВЕТА, описана в скица № К00564/24.03.2010 г., при годишен наем в размер на 6,86 

лв. /шест лева осемдесет и шест стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

 

2. Кметът на Община Габрово да сключи договор по т. 1 в едномесечен срок от влизане 

в сила на решението на Общински съвет-Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-307/22.03.2010 г. от Тотю Дянков Тотев 

              2. Копие от становище на км.наместник на км. наместничество  

        Гръблевци, с вх. № 10-48/01.04.2010 г. 

             3. Копие от скица с № К00564/24.03.2010 г. от Общинска служба по  

      Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 95 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с.Враниловци, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лазар Рачев Колев, с 

адрес с. Трънето, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1383/24.03.2010 г., находяща се в землището на с. Враниловци, местността 

„АВРАМОША”, имот № 013059, ЕКАТТЕ 12168, община Габрово, с площ 2,344 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ПЕТА, описана в скица № К01062/01.03.2010 г., при годишен наем в размер на 19,36 

лв. /деветнадесет лева тридесет и шест стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 

към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лазар Рачев Колев, с 

адрес с. Трънето, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1384 / 24.03.2010 г., находяща се в землището на с. Враниловци, местността 

„АВРАМОША”, имот № 013074, ЕКАТТЕ 12168, община Габрово, с площ 1,976 дка, 

начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

СЕДМА, описана в скица № К01063/01.03.2010 г., при годишен наем в размер на 10,89 

лв. /десет лева осемдесет и девет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

3. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т. 1 и т. 2 в едномесечен 

срок от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-199/19.02.2010 г. от  Лазар Рачев Колев 

              2. Копие от становище на Кмета на кметство Вранловци 

      с вх. № 10-52/01.04.2010 г. 

              3. Копие от скици с № К01062, № К01063 от 01.03.2010 г. от Общинска  

        служба по Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 96 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Кози рог, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Паньо Рачев Панев, с 

адрес с. Кози рог, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1448/09.04.2010 г., находяща се в землището на с. Кози рог, местността „ДРУМА-

НЕДКОВО ЛОЗЕ”, имот № 074037, ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с площ 2,970 дка, 

начин на трайно ползване – ЛИВАДА; категория на земята при неполивни условия – 

ПЕТА, описана в скица № К00901/01.04.2010 г., при годишен наем в размер на 24,53 

лв. /дведесет и четири лева петдесет и три стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г, с Паньо Рачев Панев, с 

адрес с. Кози рог, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1449/09.04.2010 г., находяща се в землището на с. Лесичарка, местността „ДРУМА-

НЕДКОВО ЛОЗЕ”, имот № 074040, ЕКАТТЕ 37722, община Габрово, с площ 2,011 дка, 

начин на трайно ползване – ЛИВАДА; категория на земята при неполивни условия – 

ПЕТА, описана в скица № К00902/01.04.2010 г., при годишен наем в размер на 16,61 

лв. /шестнадесет лева шестдесет и една стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 

1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

3. Кметът на Община Габрово да сключи договор по т. 1 и 2 в едномесечен срок 

от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-361/29.03.2010 г. от  Паньо Рачев Панев, с  

        адрес с. Кози рог 

              2. Копие от становище на Кмета на кметство Кози рог,  

      с вх. № 10-49/01.04.2010 г. 

              3. Копие от скици с  № К00901, № К00902, от 01.04.2010  г. от Общинска 

      служба по Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 97 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Гъбене, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Стефан Пенчев 

Христов, с адрес с. Камещица, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1455/09.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гъбене, местността 

„ВЪЛЧАНКА ”, имот № 046024, ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 3,697 дка, 

начин на трайно ползване –НИВА; категория на земята при неполивни условия –  

ДЕСЕТА, описана в скица № К00650/31.03.2010 г., при годишен наем в размер на 10.17 

лв. /десет лева и седемнадесет стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г, с Стефан Пенчев 

Христов, с адрес с. Камещица, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ, с АОС № 1456/09.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гъбене, местността 

„ГЪРКОВО ЛИВАДЕ”, имот № 056059, ЕКАТТЕ 18215, община Габрово, с площ 8,067 

дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – 

ШЕСТА – 2,016 И ПЕТА – 6.050, описана в скица  № К00651/31.03.2010 г., при 

годишен наем в размер на 63,87 лв. /шестдесет и три лева осемдесет и седем стотинки/, 

определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет 

Габрово. 

3. Кметът на Община Габрово да сключи договор по т. 1 и 2 в едномесечен срок 

от влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-338/26.03.2010 г. от Стефан Пенчев  

        Христов 

             2. Копие от становище на Кмета на кметство Гъбене,  

     с вх. № 10-53/01.04.2010 г. 

             3. Копие от скици с № К00650 № К00651 от 31.03.2010 г. от Общинска  

       служба по Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 98 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с. Златевци, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лазар Рачев Колев, с 

адрес с. Трънето, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1453/09.04.2010 г., находяща се в землището на с. Златевци, местността „ШИРОКИ 

ЛЪКИ”, имот № 032010, ЕКАТТЕ 30973, община Габрово, с площ 0,966 дка, начин на 

трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, 

описана в скица  № К00438/01.04.2010 г., при годишен наем в размер на 5,32 лв. /пет 

лева тридесет и две стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, 

приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лазар Рачев Колев, с 

адрес с. Трънето, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1454/09.04.2010 г., находяща се в землището на с. Златевци, местността „ШИРОКИ 

ЛЪКИ”, имот № 032038, ЕКАТТЕ 30973, община Габрово, с площ 0,848 дка, начин на 

трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – СЕДМА, 

описана в скица № К00439/01.04.2010 г., при годишен наем в размер на 4,67 лв. /четири 

лева шестдесет и седем стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово.  

3. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т. 1 и т.2 в едномесечен срок от 

влизане в сила на решението на Общински съвет Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-362/29.03.2010 г. от  Лазар Рачев Колев 

              2. Копие от становище на Кметския намесник на кметско наместничество  

       Златевци, с вх. № 10-46/01.04.2010 г. 

              3. Копие от скици с № К00438, № К00439 от 01.04.2010 г. от Общинска  

     служба по Земеделие - Габрово 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 99 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл. 19, ал. 1 от 

ЗСПЗЗ в землището на с.Гръблевци, община Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лазар Рачев Колев, с 

адрес с. Трънето, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1450/09.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, местността 

„АЗМАКА”, имот № 084017, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 1,799 дка, начин 

на трайно ползване – ИЗОСТАВЕНА НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ШЕСТА, описана в скица № К00568/01.04.2010 г., при годишен наем в 

размер на 12,40 лв. /дванадесет лева и четиридесет стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лазар Рачев Колев, с 

адрес с. Трънето, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1451/09.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, местността 

„АЗМАКА”, имот № 084020, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 1,636 дка, начин 

на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, 

описана в скица  № К00566/01.04.2010 г., при годишен наем в размер на 11,27 лв. 

/единадесет лева двадесет и седем стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

3. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лазар Рачев Колев, с 

адрес с. Трънето, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1452/09.04.2010 г., находяща се в землището на с. Гръблевци, местността 

„АЗМАКА”, имот № 086014, ЕКАТТЕ 17991, община Габрово, с площ 1,797 дка, начин 

на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни условия – ШЕСТА, 

описана в скица  № К00567/01.04.2010 г., при годишен наем в размер на 12,38 лв. 

/дванадесет лева тридесет и осем стотинки/, определен по Тарифа - Приложение 1 към 

НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

4. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т. 1, 2  и 3 в едномесечен 

срок от влизане в сила на решението на Общински съвет-Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-362/29.03.2010 г. от  Лазар Рачев Колев 

2. Копие от становище на Кметския намесник на кметско наместничество  

    Гръблевци, с вх. № 10-47/01.04.2010 г. 

              3. Копие от скици с № К00568, № К00566, № К00567 от 01.04.2010 г. от  

        Общинска служба по Земеделие - Габрово 

 

 

       

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 100 

22.04.2010 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем на земеделски земи, по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ 

в землище Габрово 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 8, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лазар Рачев Колев, с 

адрес с. Трънето, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал.1 от ЗСПЗЗ, с АОС 

№ 1461/14.04.2010 г., находяща се в землище Габрово, местността „МАЛО 

СИНКЕВО”, поземлен имот с идентификатор 14218.256.2, община Габрово, с площ  

2,673 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при неполивни 

условия – ПЕТА, описана в скица  № 1889/13.04.2010 г., при годишен наем в размер 

на 22,08 лв. /двадесет и два лева и осем стотинки/, определен по Тарифа - 

Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

2. Да се сключи договор за наем за срок до 31.05.2012 г., с Лазар Рачев Колев, с 

адрес с. Трънето, община Габрово, за земеделска земя по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ, с 

АОС № 1462/14.04.2010 г., находяща се в землището на с. Габрово местността 

„МАЛО СИНКЕВО”, поземлен имот с идентификатор 14218.256.10, община Габрово, 

с площ 1,498 дка, начин на трайно ползване – НИВА; категория на земята при 

неполивни условия – ПЕТА, описана в скица № 1888/13.04.2010 г., при годишен наем 

в размер на 12,37 лв. /дванадесет лева тридесет и седем стотинки/, определен по 

Тарифа - Приложение 1 към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово. 

3. Кметът на Община Габрово да сключи договори по т.1 и т.2 в едномесечен 

срок от влизане в сила на решението на Общински съвет-Габрово.  

 

Приложение: 1. Копие от молба вх. № 94.М-362 / 29.03.2010 г. от  Лазар Рачев Колев 

              2. Копие от скици с  №1889 и №1888 от 13.04.2010 г. от Служба по  

        геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 101 

22.04.2010 г. 

 

Даване на предварително писмено съгласие от Общински съвет при изразяване на 

становище на Общото събрание на “В и К” ООД, гр. Габрово което ще се проведе на 

30.04.2010 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 

29 от НРУСВОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Задължава представителя на Община Габрово в Общото събрание на “В и К” 

ООД, гр. Габрово, г-жа Калинка Пенева да изрази становище по въпросите включени 

в дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 30.04.2010 г. в 

Административната сграда на дружеството, с адрес: гр. Габрово, ул.”Трети март” № 6 

от 15.00 ч., както следва: 

 

По точка 1 от дневния ред – Освобождаване на Управителя на „В и К” ООД – 

гр. Габрово -  Въздържал се   

 

По точка 2 от дневният ред - Избор на нов Управител на Дружеството и 

определяне на възнаграждението му -  Въздържал се   

 

По точка 3 от дневният ред – Упалномощаване на Министъра на Регионалното 

развитие и благоустройството да сключи договор за управлението на „В и К” ООД – 

гр. Габрово с новоизбрания Управител.  - Въздържал се   

 

  3. Задължава Представителя на Община Габрово в Общото събрание на “В и К” 

ООД, гр. Габрово насрочено за 30.04.2010 г. в десетдневен срок след провеждане на 

събранието да представи в Общинския съвет и на кмета на Общината отчет за 

участието си в Общото събрание, както и протокол от същото и всички материали 

получени във връзка със събранието. 

 

Приложение: Покана за свикване на Общо събрание на “В и К” ООД, гр.Габрово,  

    което ще се проведе на 30.04.2010 г. 

 

 

 

 

 

       

 


