
РЕШЕНИЕ № 90 

05.05.2011 г. 

 

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

социалната сфера” ЕООД – Габрово за 2010 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 „Спомагателни дейности в 

социалната сфера” ЕООД – Габрово за 2010 год., съгласно приложение 1. 

  

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 91 

05.05.2011 г. 

 

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

– Габрово за 2010 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 „Регионален хоспис” ЕООД 

– Габрово за 2010 год., съгласно приложение 1. 

 

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 92 

05.05.2011 г. 

 

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

транспорт” ЕООД – Габрово за 2010 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 2010 год., съгласно приложение 1.   

   

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 93 

05.05.2011 г. 

 

Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Диагностично 

консултативен център – 1” ЕООД – Габрово за 2010 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 2010 год., съгласно приложение 1. 

 2. Печалбата за 2010 год. да бъде внесена във фонд „Резервен” на дружеството. 

3. Приема инвестиционната програма на дружеството за 2011 год.  

 

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

    2. Инвестиционна програма за 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 94 

05.05.2011 г. 

 

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

Габрово за 2010 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 2010 год., съгласно Приложение 1. 

 2. Печалбата за 2010 год. да се използва за изпълнение на инвестиционната част 

от бизнес-задачата – чл.6 от договора за възлагане на управлението на 

„Благоустрояване” ЕООД. 

3. Приема инвестиционната програма на дружеството за 2011 год.  

 

Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 

                        2. Инвестиционна програма за 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 95 

05.05.2011 г. 

 

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

Габрово за 2010 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 „Радио Габрово” ЕООД – 

Габрово за 2010 год., съгласно приложение 1. 
  2. Печалбата да бъде внесена във фонд „Резервен” на дружеството. Със 
средствата от фонд „Резервен” да се покрият загуби от предходни години.  
 
Приложение: 1. Годишен счетоводен отчет и баланс 
 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 96 

05.05.2011 г. 

 

Вземане на Решения за предварително писмено съгласие при изразяване на 

становище по свиканото редовно годишно Общо събрание на акционерите на 

дружеството от представителя на Община Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 30 и чл. 31 от НРУСОЧКТД, 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Упълномощава представителят на Община Габрово в Общото събрание 

на акционерите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова„ АД, гр. Габрово, д-р Станка Борисова 

да гласува по предварително обявеният днавен ред на редовното общо събрание на 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова„ АД, което ще се състои на 16.05.2011 г. от 11.00 ч. в 

кабинета на изпл. Директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова„ АД в гр. Габрово, ул. ”Д-р 

Илиев Детския” №1, а при липса на кворум на 30.05.2011 г. в същия час и на същото 

място, както следва: 

 По т. 1 – Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 

2010 г.  

- ЗА приемане на доклада на  Съвета на директорите за дейността на 

дружеството през 2010 г. 

 По т. 2 – Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. 

           - ЗА -Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2010 г. 

 По т. 3 – Приемане на консулидирания доклад за дейността за 2010 г. 

- ЗА - Приемане на консулидирания доклад за дейността за 2010 г. 

 По т. 4 - Приемане на консулидиран годишен финансов отчет за 2010 г.  

- ЗА - Приемане на консулидиран годишен финансов отчет за 2010 г. 

 По т.5- Разпределение на печалбата на дружеството за 2010 г. 

           - ЗА – Печалбата да бъде изпълзвана за покриване на стари загуби 

 По т.6 - Освобождаване от отговорнсот на членовете на съвета на директорите 

за дейността им през 2010 г. 

- ЗА - Освобождаване от отговорнсот на членовете на съвета на 

директорите за дейността им през 2010 г. 

 По т.7- Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2011г.  

- ЗА – Избор на дипломиран експерт- счетоводител за 2011 г. след 

проведена процедура с три оферти, а именно ОСК «Булодит» ООД – София с 

ръководител на екипа д.е.с. Райна Димитрова Стефанова 

 По т.8 – Промяна в състава на съвета на директорите  

- ВЪЗДЪРЖАЛ  СЕ  относно промяната в съвета на директорите. 

 По т.8- Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорит, 

на които няма да бъде възложено управлението. 

- ЗА - Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на 

директорит, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в размер 

на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от 

петкратния размер на минималната месечна работна заплата установена за 

страната за съответния месец. Членовете на съвета на директорите, на които не 

е възложено управлението на дружеството могат да получават посоченото 



възнаграждение, в случаите когато това не противоречи на императивните 

разпоредби на нормативен акт. 

 

 2. Задължава представителят на Община Габрово, д-р Станка Борисова в 

десетдневен срок след провеждане на Общото събрание на акционерите да 

предостави в Общински съвет и на Кмета на Общината отчет за участието си в 

Общото събрание, протокол от заседанието на събранието, както и всички материали 

получени във връзка със заседанието. 

 

Приложение: Покана  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 97 

05.05.2011 г. 

 

Вземане на Решения за даване на съгласие за кандидатстване на МБАЛ „Д-р  Тота 

Венкова„ АД за кандидатстване по проект „Осигуряване на най- добро обслужване и 

диагностика на болните от Област Габрово със заболявания но Гастроинтестиналния 

тракт” по процедура за безвъзмездна помощ, предоставяна от японското правителство 

за икономическо и социално развитие на Република България 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 във вр. т.9 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

 

 Общински съвет Габрово, като упражняващ правото на собственост на Община 

Габрово в търговските дружества с общинско участие в капитала ДАВА СЪГЛАСИЕ 

МБАЛ „Д-р Тота Венкова„ АД да кандидатства по проект „Осигуряване на най- добро 

обслужване и диагностика на болните от Област Габрово със заболявания но 

Гастроинтестиналния тракт” по процедура за безвъзмездна помощ, предоставяна от 

японското правителство за икономическо и социално развитие на Република 

България.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 98 

05.05.2011 г. 

 

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

Лесичарка,общ.Габрово 

 

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

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

 

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

земя – частна общинска собственост, представляваща имот № 017140 /седемнадесет 

хиляди сто и четиридесет/, находящ се в м.”КАПИНАТА”, землище с. Лесичарка, с 

ЕКАТТЕ 43339 /четиридесет и три хиляди триста тридесет и девет/, общ. Габрово, 

незастроен, с площ от 106.970 дка. /сто и шест декара и деветстотин и седемдесет  

кв.м./, при граници: имот № 017138-пасище, мера; имот № 017089-ливада, имот № 

000202-полски път; имот № 017096-пасище, мера; имот № 017142-пасище, мера; имот 

№ 000200-път ІV клас, имот № 000201-полски път, имот № 017092-пасище, мера; 

имот № 017091-пасище, мера, начин на трайно ползване: изизползв. ливада; 

категория на земята при неполивни условия: десет, актуван с АОС № 1300/26.05.2009 

г., вписан в том ІV-134, вх. № 1207/28.05.2009 г., партида 4692 в Агенция по 

вписванията, Служба по вписванията, гр. Габрово, при начална тръжна цена 71242.00 

/седемдесет и една хиляди двеста четиридесет и два/лева. 

Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката. 

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

заповедта на кмета за определяне на купувач. 

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

решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно 

изпълнение. 

 

Приложение: 1. АОС № 1300/26.05.2009 г.; 

            2. Скица     

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 99 

05.05.2011 г. 

 

Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Самостоятелен обект на 

ул.”Орловска” № 148/ 

 

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

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

 

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

имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 571 от 06.07.1998 г., 

представляващ Самостоятелен обект – „Офис” административни помещения в 

партерния етаж на жил. блок на ул. ”Орловска” № 148, с идентификатор 

14218.509.174.1.16 по кадастралната карта на гр.Габрово, със застроена площ 172.80 

кв.м., заедно със 16.80 % ид.части от общите части на сградата и отстъпеното право 

на строеж върху УПИ І-9 от кв. 186 по плана на гр. Габрово – ІІІ етап, І част, при 

съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж – няма; Под обекта – няма; 

Над обекта – 14218.509.174.1.3 и 14218.509.174.1.2., при начална тръжна цена 120 000 

/сто и двадесет хиляди/ лева., в т.ч. 96 866 лв. за сграда и 23 134 лв. за право на 

строеж. 

Сградата е законно построена. За имота е издадено Разрешение за строеж № 48 

от 13.04.1976 г. 

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 и АОС № 571/06.07.1998 г.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 100 

05.05.2011 г. 

 

Доклад по процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение на услуга 

„Хотелиерски и ресторантьорски услуги в обекти общинска собственост в пакет, 

състоящ се от две къщи със стопански постройки и ханче - недвижими културни 

ценности и почивна база, находящи се в с. Боженци, общ. Габрово - публична 

общинска собственост 

 

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

местната администрация, чл. 60, ал. 1, т. 1 от Закона за концесиите и чл. 60, ал. 2, т. 1 

от същия закон, във връзка с чл. 20 от ППЗК, Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

 І. Прекратява откритата с Решение № 27/27.01.2011 г. на Общински съвет – 

Габрово процедура за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение на услуга 

„Хотелиерски и ресторантьорски услуги в обекти общинска собственост в пакет, 

състоящ се от две къщи със стопански постройки и ханче - недвижими културни 

ценности и почивна база, находящи се в с.Боженци, общ.Габрово - публична 

общинска собственост:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в УПИ IV -166, кв.17 по плана на с. Боженци с площ 200 кв.м., АОС № 762/13.10.2000 

г., 

  

 ІІ. Изменя решение № 27/27.01.2011 г. на Общински съвет – Габрово и 

Приложенията към него и  обявява  нова процедура, както следва: 

 Открива процедура за предоставяне на концесия за обект публична общинска 

собственост с предмет на изпълнение на услуга „Хотелиерски и ресторантьорски 

услуги в обекти общинска собственост в пакет, състоящ се от две къщи със 

стопански постройки и ханче - недвижими културни ценности и почивна база, 

находящи се в с.Боженци, общ.Габрово.  

 1. Обект и предмет на концесията 
 Обект на концесията 



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

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

собственост в пакет,  състоящ се от:     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

в УПИ IV -166, кв.17 по плана на с. Боженци с площ 200 кв.м., АОС № 762/13.10.2000 

г., 

 Предмет на концесията  

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

управлението на услуга от обществен интерес - „Хотелиерски и ресторантьорски 

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

концесионера, като възнаграждението се състои в правото на концесионера да 

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

компенсация. 

 В допълнение към основния предмет на концесията се включва: извършването 

на частични строителни и монтажни работи, необходими за частична рехабилитация 

и ремонт на обекта на концесията, свързани с техническите изисквания за 

консервация, реставрация и адаптация на сградите – недвижими културни ценности, 

след съгласуване по реда на Закона за културното наследство, като рискът от 

осъществяването на тези дейности тежи върху концесионера. Обектите следва да 

бъдат реставрирани, консервирани и адаптирани, ремонтирани и благоустроени от 

концесионера със собствени средства с (или без) участието на подизпълнители. 

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

концесията. 

 Стопанската експлоатация на сградите и терените ще се реализира чрез 

предоставяне на хотелиерски и ресторантьорски услуги. 

 3. Прилежаща на обекта на концесията инфраструктура и 

принадлежности: 

 Концесионната територия обхваща застроени недвижими имоти – публична 

общинска собственост, находящи се на територията на историческия и архитектурен 

резерват „Село Боженци”, обявен с решение на ДКСА № 115 от 1964 г. (ДВ, бр.8/1964 

г.), представляващи: 

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

заедно с построените в този имот: сграда на два етажа, частично на сутерен със ЗП 

87,40 кв.м-къща „Гана Кадиева”, недвижима културна ценност 1539/64; сграда на 



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

42,00кв.м; сграда на един етаж със ЗП 26,20 кв.м; външна тоалетна със ЗП 10,00кв.м - 

стопански постройки „Гана Кадиева” НКЦ 1540/64. За имота е съставен акт за 

публична общинска собственост № 711/07.05.2007 г.; 

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

заедно с построените в този имот: сграда, състояща се от приземен етаж с площ 71,40 

кв.м и масивен етаж с площ 76,80 кв.м; пристройка на един етаж с площ 20,20 кв.м. 

къща „Ана Русинова”, НКЦ 1492/64. За имота е съставен акт за публична общинска 

собственост № 1671/19.04.2005 г.; 

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

заедно с построените в този имот: почивна база - сграда на два етажа и сутерен ЗП 

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

ЗП 35,40 кв.м - почивна база /Къща № 5/, т.н. къща „Иванца Бончева”. За имота е 

съставен акт за публична общинска собственост №766/ 24.10.2000г.; 

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

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

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

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

 Концедентът запазва правото на собственост върху обекта на концесията, 

включително и върху принадлежностите. 

 Прилежаща инфраструктура: съвкупността от технически съоръжения и 

линейни мрежи на транспорта, водоснабдяването, канализацията и 

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

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

прилежащата инфраструктура, е единствено присъединяването на обектите към 

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

благоустроен и има изградена техническа инфраструктура. 

     4. Срок на концесията - 20 години. 

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

договор. 

 6. Условия за осъществяване на концесията – извършването на 

задължителните ремонтни дейности по консервация, реставрация и адаптацията на 

обекта на концесията, съгласно Техническите изисквания. 

 7. Основни права и задължения по концесионния договор: 

    7.1. Права и задължения на концедента: 

 7.1.1. Концедентът има право: 

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

описани в концесионния договор; 

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

на достъп до обектите и на информация за осъществяваните дейности; 

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

задължения, както и условията на предоставената концесия; 

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

вреди от концесионера; 

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

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

задълженията на двете страни; 



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

предсрочно прекратяване на договора едностранно от концесионера или по негова 

вина. 

 7.1.2. Концедентът се задължава: 

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

действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор; 

- да съгласува своевременно предоставените от концесионера инвестиционни 

програми и работен проект; 

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

дейностите, съставляващи съдържанието на концесионното право на експлоатация в 

обекта на концесия; 

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

включена в съдържанието на концесионното право, в съответствие с нормативните 

актове за това. 

         7.2.  Права и задължения на концесионера 

         7.2.1  Концесионерът има право: 

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

компенсации); 

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

и услугите, визирани в договора; 

- да получава доходите от извършваната от него концесионна дейност чрез 

експлоатация на обекта, предмет на концесията; 

- да ползва съществуващата към момента на приемане на недвижимия имот инженерна 

инфраструктура; 

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

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

между правата и задълженията на двете страни; 

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

- при последващо възникване на опасност за околната среда, човешкото здраве или 

обществения ред да бъде своевременно уведомяван от страна на концедента, 

респективно да получи констатациите от компетентния орган, установил наличието 

на тези обстоятелства;  

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

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

концедента/; 

 7.2.2. Концесионерът се задължава: 

-да изготви инвестиционни проекти за извършването на задължителните ремонтни 

дейности по консервация, реставрация и адаптация на сградите, съобразени с  

Техническите изисквания за консервация, реставрация и адаптация /Приложение 1/ и 

да ги съгласува с Община Габрово и органите по чл.84 ЗКН; 

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

одобрените от община Габрово проекти, съобразени със Закона за културното 

наследство; 

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

човешкото здраве и обществения ред; 

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

околната среда; 



-да предоставя възможност и осигурява условия за извършване на текущ контрол от 

страна на концедента по изпълнение на договора, вкл. за ползването на обекта по 

предназначение; 

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

концесия, в състояние, годно за експлоатацията му; 

-да изготвя и представя ежегодно за съгласуване с концедента инвестиционна 

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

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

концесионния договор. След съгласуването й с концедента програмата става 

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

произтичащи от инвестиционната програма в посочените срокове с грижата на добър 

търговец; 

-за наложителни ремонтни работи и извършване на необходими подобрения във 

връзка със стопанската експлоатация на обекта, невключени в инвестиционната 

програма, концесионерът следва своевременно да извести концедента и да изиска 

предварителното му съгласие за реализирането им.  

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

концесионера и концедента или надлежно упълномощени техни представители; 

-при прекратяване на концесионния договор, след изтичане на определения срок или 

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

нормативните изисквания за безопасност и за опазване на околната среда; 

-концесионерът е длъжен да получава, подновява или удължава необходимите 

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

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

техническото му състояние и съоръженията към него съгласно изискванията на 

Гражданска защита и с оглед опазване на околната среда; 

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

на концесията; 

-да предава на концедента доклади и информация относно изпълнението на договора, 

в съответствие предвидените в него изисквания на концедента; 

- да води и съхранява документацията и информацията за дейностите по концесията, 

като след прекратяване на концесионния договор, концесионерът се задължава да 

предаде цялата информация на концедента и да не предоставя достъп до нея на трети 

лица, освен с изричното съгласие на концедента; 

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

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

рехабилитацията, както и експлоатацията на обекта на концесията екологични щети; 

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

концесионния договор; 

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

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

изграждането и функционирането на обекта на концесията инженерни и технически 

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

- да уведомява незабавно концедента за нововъзникнали обстоятелства, създаващи 

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

- да не се разпорежда и обременява обекта на концесията и свързаните с нея права, в 

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

това число и граждански с трети лица; 



- да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство или други 

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

обекта на договора; 

- да използува обекта на концесията само за посоченото в договора предназначение и 

изчерпателно посочените дейности, като извършването на каквато и да е друга 

дейност, неупомената в договора, да става само след изменението му по взаимно 

съгласие на страните; 

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

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

полза или за защита на обществения ред и сигурност; 

- при настъпване на извънредни обстоятелства да търпи временното използуване на 

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

обезщетение за това; 

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

ценности, съобразно плана за управление на груповата недвижима културна ценност 

и режимите за опазване на културно-историческото наследство на територията на 

село Боженци  и процедирането му по реда на Закона за културното наследство; 

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

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

разпоредбите на Закона за културното наследство; 

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

на концесионната територия; 

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

предвидени в инвестиционната програма; 

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

време на форсмажорни обстоятелства; 

- да предостави на концедента след изтичане срока на договора подобренията в обекта 

безвъзмездно. 

- да не възпрепятства ползването на външните тоалетни за обществени нужди 

 8. Условия за възлагане изграждането на обекта на концесията от 

подизпълнители 

  Концедентът не поставя ограничения. 

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

лица от концесионера.  
 Концесионерът може да предоставя дейности по експлоатацията и 

поддържането на обекта на концесия на подизпълнители, след писмено съгласуване с 

кмета на общината. 

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

концесионния договор: 

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

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

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

концесионния договор.  

 Гаранцията се връща след изтичане на концесионния договор.  

 При прекратяване на концесионния договор от страна на концесионера по 

негова вина, гаранцията остава в полза на концедента.  

 При прекратяване на договора от страна на концедента без вина на 

концесионера, гаранцията се възстановява на концесионера. 



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

заплащането на годишното концесионно плащане за първата година, представена до 

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

концедентът връща на концесионера записа на заповед. 

*Определя гаранция за обезпечаване на задължението за изпълнение на 

инвестиционната програма – 5% от стойността на съгласуваните с концедента 

инвестиционни разходи за годината на изпълнение на инвестиционната програма; 

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

начина на внасяне се определя в самия концесионен договор;  

 След получаване на разрешение за ползване на обекта, концесионерът получава 

обратно внесената гаранция, обезпечаваща изпълнението на инвестиционната 

програма. 

 11. Условия и форма за извършване на концесионното плащане 
*Еднократно парично концесионно плащане е платимо от концесионера в 10-дневен срок 

от подписването на концесионния договор в размер на    ...... лв., съгласно Офертата на 

Концесионера, но не по – малко от 13 200  / тринадесет хиляди и двеста / лева без ДДС. 

*Периодично/годишно/ парично концесионно плащане 

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

проектиране, ремонт, реставрация, консервация и адаптация на обекта на концесията/. 

От третата година от договора - в размер на 56,80% от получения финансов резултат 

преди данъчно облагане, но не по-малко от актуализираното еднократно концесионно 

плащане, дължимо както следва: 

  първа вноска  -     до 31.05. на текущата година 

 втора вноска  -     до 30.11. на текущата година 

 Актуализирането се извършва всяка година с инфлационния индекс за 

предходната година, определен от НСИ.  

 За следващите години на концесията периодичните парични концесионни 

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

на  получения финансов резултат от обекта на концесията преди данъчно облагане, но 

не по-малко от актуализираното концесионно плащане, определено в настоящото 

решение. 

 При забава на плащането концесионерът дължи лихва в размер на законовата 

лихва, изчислена върху годишното концесионно плащане или неплатения остатък. 

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

общината срещу фактура. 

 12. Изисквания, свързани с националната сигурност и отбраната на 

страната не се предвиждат. 

 13. Концесионерът е длъжен при извършването на ремонтно-

възстановителните дейности в обекта на концесията и при управлението и 

поддържането им да се съобразява с Техническите изисквания за консервация, 

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

свързана с опазването на защитените територии, на недвижимите културни ценности, 

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

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

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

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

нормативно определени не се предвиждат. 

 16. Процедура за предоставяне на концесия  
 Концесионерът да бъде определен чрез открита процедура. 



 17. Критерии за комплексна оценка на офертите и тяхната относителна 

тежест: 

 *Срок за проектиране и извършване на ремонтно-възстановителните и 

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

сто. 

 *Инвестиционно предложение с относителна тежест 20 на сто,  

включващо най-малко: 

 а)инвестиционна програма с разчетена инвестиция в направления, съгласно 

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

години /преходен период/ от срока на концесията . 

 б) инвестиционно предложение по програми, включващо разходи по 

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

дейност и поддръжка, организационно управленски план, програма за безопасност  

и сигурност, екологична програма. 

 *Предложение за еднократно концесионно плащане с относителна тежест 

20 на сто. 

 *Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на качество на 

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

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

дейности, които допринасят за подобряване обслужването на населението и 

квалифициран състав – с относителна тежест 30 на сто. 

 

Критерии за формиране на комплексната оценка на офертите и тяхната 

относителна тежест:  

Формула за оценка 

К= К1+К2+К3+К4 

Където 

К1 - Срок за проектиране и изграждане на обекта, но не по-дълъг от 24 месеца – 

30 точки. 
На предложението с най-кратък срок за проектиране, съгласуване и 

извършване на ремонтно-реставрационните работи се поставят максимален брой 

точки. Останалите предложения получават точки, пропорционални на предлагания 

размер, отнесени към това в офертата с най-кратък срок. На участник предложил по-

дълъг период /от 24 месеца/ се присъждат 0 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула:  

К1 = (Срмин / Сpу) х 30,  

където:  

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

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

 К2 – Стойност на инвестиционните предложения- 20 точки, която включва : 

           К2А - инвестиционните разходи за частични строителни и монтажни работи по 

консервация, реставрация и адаптацията на обекта на концесията – задължителни 

съгласно Техническите изисквания за консервация, реставрация и адаптация 

/Приложение 1/, в т.ч.: изготвяне на технически паспорти на сградите, изготвяне и 

съгласуване на инвестиционни проекти за реставрация и адаптация, процедирани по 

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

извършване на консервационно - реставрационни, ремонтни и благоустройствени 

дейности; изготвяне на план за управление на опазването на единичните недвижими 

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



отреждането на имота от жилищна за обществено-обслужваща дейност; промяна 

предназначението и преустройство на сградите на основното и допълващото 

застрояване – доказва се с предварителни количествени и стойностни сметки, 

съгласно представен проект – концепция, прединвестиционно проучване, гаранции за 

изпълнението и в срок – 10 точки. 

На предложението с най-ниска стойност на инвестиционните разходи за изграждане 

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

инвестиция от участник е под определената сума от 280 000 лв., то същият 

получава 0 точки за посочения критерий К2А. 

 Изчисляването се извършва по следната формула: 

 К2А = (Цмин / Цу) х 10 

 където 

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

концесията в процедурата 

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

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

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

организационно управленски план, програма за безопасност и сигурност, 

екологична програма и др. – 10 точки. 

          К2Б = (РИРП у/ РИРП макс) х 10 

където  

 РИРП у – размер на инвестиционните разходи по програми от участника 

 РИРП макс – най-високото предложение за размера на инвестиционните 

разходи по програми. 

 К2 = К2А + К2Б 
 К3 – Размер на еднократното концесионно плащане  – 20 точки  

На предложението с най-висок размер на еднократното концесионно плащане се 

поставят максимален брой точки. Ако размерът на предложението на еднократно 

концесионно плащане е под определената сума от 13 200 лв., то същото получава 

0 точки. 

Изчисляването се извършва по следната формула: 

К3 = (РКП у/ РКП макс) х 20 

където  

РКПу – размер на концесионно плащане предлагано от участника 

РКПмакс – най-високото предложено плащане. 

 К4 – Възможност за осигуряване на непрекъснатост и ниво на качество на 

предоставяната обществена услуга – хотелиерски и ресторантьорски услуги на 

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

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

дейности, които допринасят за подобряване обслужването на населението и 

квалифициран състав – максимум 30 точки,  

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

участника хотелиерска и ресторантьорска дейност  и професионалната квалификация 

на екипа. 

 Изчисляването се извършва по следните критерии: 

1.За наличие на опит /реализирани договори / 

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

Изчисляването се извършва по следната формула: 

К4А = (Г у/ Г макс) х 10,  



където  

Гу – опит в дейността на участника в години  

Гмакс – най-дългия в години опит на участник. 

- при липса на опит – 0 точки. 

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

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

дейности, които допринсят за подобряване обслужването на населението се 

присъждат максимум 20 точки, като: 

Изчисляването се извършва по следната формула: 

К4Б = (П у/ П макс) х 20 

където  

Пу – размер на реализираната печалба от участника 

Пмакс – най-високата реализирана печалба на участник. 

- при непредставяне на доказателства– 0 точки. 

К4 = К4А + К4Б 
        

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

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

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

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

концесионен договор. 

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

за доказване съответствия с тях: 

 19.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност: 

 Изисквания: 

 19.1.1. притежаването на опит участника през последните 5 календарни 

години, преди датата на подаване на офертата в : 

а) хотелиерска и ресторантьорска дейност и/или 

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

подобряване обслужването на населението. 

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

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

следва да отговаря поне един от участниците в обединението. 

 19.2. Икономическо и финансово състояние: 

 Изисквания: 

 19.2.1. регистриран основен капитал на участника - не по-малко от  5 000 лв. 

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

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

пазарна оценка, изготвена от лицензирани оценители; 

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

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

годишни финансови отчети на участника за последните три години. 

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

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

един от участниците в обединението. 

 19.3. Технически възможности и/или професионална квалификация:   

 Изисквания: 

 19.3.1. Притежаването  на  опит  на участника през последните 5 календарни 

години, преди датата на подаване на офертата в : 



 а) хотелиерска и ресторантьорска дейност и/или 

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

подобряване обслужването на населението. 

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

включен ДДС. 

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

предвидени в Закона за концесиите. 

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

настоящото решение с решение да одобри обявление за провеждане на процедурата, 

документация за участие и проект на концесионен договор. 

 23. След приключване на процедурата Кметът на Община Габрово да 

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

концесионер, придружен с протокола на комисията по провеждане на откритата 

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

може да бъде по-дълъг три месеца.  

 

Приложение:  

 Приложение 1 - Копие от Протокола на Комисията по организацията и 

провеждането на открития конкурс  

Приложение 2 - Технически изисквания за консервация, реставрация и 

адаптация, актове за общинска собственост и скици, за всеки един от 4 – те обекта, 

включени в пакета   

Приложение  3  - обосновка на концесията 

Приложение 4 - концесионни анализи – технически, финансово -

икономически, екологичен и правен 

Приложение 5 - документация за участие /в т.ч. обявление и проект на 

концесионен договор/ 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 101 

05.05.2011 г. 

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ” 

– гр. Габрово върху  имот - частна общинска собственост /ул. Станционна №9 Г/ 

 

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

НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на сдружение с идеална цел 

„СПОРТ МОДЕЛ КЛУБ” – гр.Габрово, със седалище ул. Ген. Дерожински № 127, 

Габрово и ЕИК 175833313, с Алтимир Димитров Воденичаров – Председател на УС, 

върху имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 664/23.08.1999 г., 

находящ се на ул. Станционна № 9Г, гр. Габрово, с площ от 109,30 кв.м., 

представляващ коридор, един офис в дясно от коридора, зала в дясно от коридора и 

санитарен възел, за срок от 1 година от датата на подписване на договора, за 

изпълнение на дейностите на сдружението - развитие и популяризиране на моделните 

спортове и дейности, приобщаване към моделните спортове на хора от всички 

възрасти, образование и социална интеграция на младежите, осигуряване на 

възможност за изява на моделистите в страната и чужбина. 

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

сила на  решението, да предприеме действие по издаване на заповед и сключване на 

договор. 

 

Приложение: 1. Копие от заявление с вх. № 92-3091/10.11.2010 г.  

         от Алтимир Воденичаров 

                         2. Препис-извлечение от протокол от 09.12.2010 г. на комисия  

          назначена със Заповед № 1488 / 26.07.2010 г. на Кмета  

          на Община Габрово 

     3. Копие от АОС № 1512 / 31.01.2011 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 102 

05.05.2011 г. 

 

Предоставяне за безвъзмездно управление на обособена част от сграда /бивше 

училище –с. Поповци/ на Национален музей на образованието – Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 5, при условията и реда 

по чл. 10, ал. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Предоставя за управление обособена част от сграда - публична общинска 

собственост /бивше начално училище/ с. Поповци, община Габрово, представляваща 

помещения, находящи се на първия и втория етаж от сградата, с обща застроена площ 

612 кв.м. със самостоятелен вход, построена в УПИ VІІ, от кв. 6 по плана на с. 

Поповци – Куката, при граници: север-край на регулацията; изток – ул.о.т. 69-70-71; 

запад-край на регулацията; юг – УПИ V, УПИ VІ, ПИ 31 – парк, с АОС № 

679/15.02.2000 г. на Национален музей на образованието – Габрово, за срок от 5 /пет/ 

години, считано от датата на издаване на заповедта. 

 2. Задължава Кмета на Община Габрово в срок от 1 месец след влизане в сила  

на настоящото решение да предприеме действия по издаване на заповед и 

предоставяне на управлението на горепосочения имот.   

 

Приложение:  

 1. Копие от обяснителна записка вх. № 91-748/22.03.2011 г. от Мая Карагьозова 

– директор на Национален музей на образованието – Габрово, в едно с декларации – 3 

бр.; решение № 401 от 05.07.1973 г. на МС за създаване на Музей на народното 

образование в България; годишна програма за дейността музея 

 2. Копие от АОС № 679/15.02.2000 г. 

 3. Копие от скица 

    

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 103 

05.05.2011 г. 

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ 

ПАИСИЙ -1931” с. Стоевци, върху  имот - частна общинска собственост - масивна 

сграда /пристройка към сградата на кметството на с. Стоевци/ 

 

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

НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на юридическо лице с нестопанка 

цел, осъществяващо дейност в обществена полза НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ 

ПАИСИЙ -1931” с. Стоевци, със седалище с. Стоевци, община Габрово и ЕИК 

000210590, с представител Цанка Георгиева Метева – Председател на читалището, 

върху имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 1515/31.01.2011 г., 

находящ се в сграда /пристройка/, построена в УПИ ХІІІ-140 – читалище и параклис, 

от кв. 2 по плана на с. Стоевци, одобрен със Заповед № 2846 от 16.09.1963 г., с площ 

от 80,00 кв. м., за срок от 10 /десет/ години от датата на подписване на договора, за 

изпълнение на дейностите на читалището - развитие и подпомагане на любителското 

художествено творчество, организиране на кръжоци по ръчно плетиво, предоставяне 

на интернет-услуги. 

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

сила на решението, да предприеме действие по издаване на заповед за учредяване 

безвъзмездно право на ползване и сключване на договор по смисъла на чл. 73, ал.6 от 

НРПУРОИ. 

 

Приложение:  

 1.Копие от заявление с вх. № 92-3248/24.11.2010 г. от Цанка Георгиева Метева. 

 2. Препис-извлечение от протокол от 09.12.2010 г. на комисия назначена със 

Заповед № 1488/26.07.2010 г. на Кмета на Община Габрово 

 3. Копие от АОС № 1515/31.01.2011 г. 

 4. Копие от скица № 908/2005 г., издадена от Община Габрово 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 104 

05.05.2011 г. 

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Пациенти с онкологични 

заболявания и приятели” – гр.Габрово върху  имот - частна общинска собственост /ул. 

Македония №1/ 

 

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

НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на сдружение с идеална цел 

„Пациенти с онкологични заболявания и приятели” – гр. Габрово, със седалище ул. 

Славянска № 8, Габрово и ЕИК 107580916, с представител Минка Андреева Дучева – 

Председател на УС, върху имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 

1512/31.01.2011 г. находящ се на ул. Македония № 1, гр. Габрово, с площ от 72,00 

кв.м., представляващ коридор, един офис в дясно от коридора, зала в ляво от 

коридора и санитарен възел, за срок от 5 години от датата на подписване на договора, 

за изпълнение на дейностите на сдружението - за интеграция на болните, 

психотерапевтична подкрепа, провеждане на здравни беседи психотерапия, 

организиране на физически занимания, трудотерапия и арттерапия, екскурзии, излети 

и др. 

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

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

 

Приложение: 1.Копие от заявление с вх.№94.М-1757/18.11.2010 г. от Минка Дучева                          

                        2. Препис-извлечение от протокол от 09.12.2010 г. на комисия 

назначена със Заповед № 1488/26.07.2010 г. на Кмета на Община Габрово  

    3. Копие от АОС № 1512 / 31.01.2011 г. 

    4. Копие от схема № 4851/18.08.2010 г. на самостоятелен обект в сграда 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 105 

05.05.2011 г. 

 

Дарение на движима вещ – частна общинска собственост на Драматичен театър 

„Рачо Стоянов” - Габрово 

 

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

писмо вх. № 26-337/18.03.2011 г., от Невена Митева – Директор на ДТ „Р. Стоянов” - 

Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Дарява на Драматичен театър  „Рачо Стоянов” – Габрово за нуждите и 

дейностите на театъра, инвентар – резбован стол /1 бр./, на стойност 141,07 лв. /сто 

четиридесет и един лева и седем стотинки/, описан под № 46 в складова разписка № 

67 от 30.12.2010 г. 

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

Решението, да предприеме действие по сключване на договор  за дарение по смисъла 

на чл. 46, ал.2, т.4 от НРПУРОИ с Драматичен театър  „Рачо Стоянов” – Габрово, със 

седалище гр. Габрово, ул. Тимок № 2, п.к. 81, Булстат 000210326, с Директор  - 

Невена Димова Митева-Кирова. 

 

Приложение: 1. Копие от писмо вх. № 26-337/18.03.2011 г., от Невена Митева –  

        Директор на ДТ „Р. Стоянов” - Габрово. 

   2. Складова разписка № 67/30.12.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 106 

05.05.2011 г. 

 

Определяне размера на режийни вноски заплащани от правоимащите граждани по 

смисъла на ЗУПГМЖСВ за извършваните дейности по Закона и Правилника за 

прилагането му от Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от Закона при Община Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и §17 от Преходни и заключителни 

разпоредби на ППЗУПГМЖСВ и протокол от 04.04.2011 г. на Местната комисия по 

чл. 8 ал. 2 от ППЗУПГМЖСВ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Определя за извършваните дейности по ЗУПГМЖСВ и правилника за 

прилагането му правоимащите граждани по смисъла на Закона да заплащат режийни 

вноски в размер на 1,5% от левовата компенсация на спестовното число при 

изплащането й. 

 2. Набраните средства по ал.1 на § 17 от ППЗУПГМЖСВ да се изразходват 

целево за дейности на Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община 

Габрово, в т.ч. за стопански разходи, разходи за услуги по граждански договори и 

материално стимулиране на членовете на комисията, както следва: 

 а/ За материали, консумативи необходими за извършване на дейностите по 

Закона и Правилника за прилагането му - 15% 

 б/ За разходи по заповеди за командировки на членовете на местната комисия в 

т.ч. и до НКЖФ /Национален компенсационен жилищен фонд/ София, във връзка с 

представяне на искания за изплащане на компенсации на жилищноспестовни 

вложители и тримесечни отчети за изплатените компенсации и др. – 10% 

 в/ За материално стимулиране на членовете на Местната комисия по чл. 8 ал. 2 

от ЗУПГМЖСВ при Община Габрово за извършваните дейности по ЗУПГМЖСВ и 

Правилника за прилагането му – 65% 

 г/ Други разходи във връзка с дейността по Закона и Правилника на Местната 

комисия – 10% 

 3. Възлага на Председателя на Местната комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ 

при Община Габрово изпълнение на взетото решение. 

 

Приложение: 1. Копие от протокол от 30.03. и 31.03.2011г. на НКЖФ. 

     2. Протокол на Местна комисия по чл.8 ал.2 от ЗУПГМЖСВ от  

         04.04.2011 г. 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 107 

05.05.2011 г. 

 

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

 

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

23 от НУРУЖННОЖ, Общински съвет гр. Габрово РЕШИ: 

 

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

1.1. І
-ва

 група - “Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни 

нужди” 

Било: 534 броя  Става: 533 броя 

1.2. ІІ
-ра

 група - “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши 

собственици” 

Било: 5 броя  Става: 6 броя 

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

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

жилищни нужди с 1 (един) брой: 

 ул. „Морава” № 6, ет. 6 ап. 17, гр. Габрово; 

 

2.2. Увеличава броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на 

бивши собственици с 1 (един) брой: 

 ул. „Морава” № 6, ет. 6 ап. 17, гр. Габрово; 

3. Да бъде продадено 1 (един) брой жилище, собственост на Община Габрово, 

на наемателите живеещи в него, съгласно Приложение № 1, което е неразделна част 

от решението. 

4. Възлага на Кмета на Община Габрово в срок до 2 (два) месеца от настоящото 

Решение да проведе всички действия по смисъла на чл. 25 от НУРУЖННОЖ за 

оценка на жилището, за продажба по т. 3 от настоящото Решение и внесе 

предложение в Общински съвет гр. Габрово за утвърждаване. 

 

Приложение: Списък на общинските жилища за продажба на наематели, които  

               отговарят на условията на чл. 26, ал. 1 от НУРУЖННОЖ 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 108 

05.05.2011 г. 

 

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

г., Решение №: 119/19.06.2008 г., Решение № 185/23.07.2009 г., Решение № 

226/24.09.2009 г. и Решение № 14/11.02.2010 г.) на Общинския съвет за Определяне 

числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет Габрово 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 20, ал. 1 от 

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

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

  

 Изменя свое Решение № 4 от 06.12.2007 г. (изм. с Решение № 50/13.03.2008 г., 

Решение № 119/19.06.2008 г., Решение № 185/23.07.2009, Решение № 226/24.09.2009 

г. и Решение № 14/11.02.2010 г. в частта състава на: 

 

т. 3.1. Комисия по икономика, туризъм и управление на общинска 

собственост 

Председател:  Стефан Парашкевов 

Зам. председател: Любен Ялъмов 

      Членове: 1. Димитър Михайлов 

              2. Добромир Проданов 

    3. Стилияна Тинчева 

    4. Стефан Деевски 

    5. Ивелин Стоянов 

т. 3.5. Комисия по финанси и бюджет, както следва: 

Председател: Диана Гатева  

Зам. председател: Павлина Цанева 

      Членове: 1. Димитър Димитров 

             2. Снежана Сидерова 

   3. Лена Енева 

   4. Марин Боевски 

   5. Ивелин Райчев 

т. 3.3. Комисия по градоустройство, комунално стопанство и транспорт 

Председател:  Димитър Димитров 

Зам. председател: Ивелин Райчев 

       Членове: 1. Иван Гръчки 

              2. Димитър Михайлов 

    3. Фьодор Леонтиев 

    4. Тодор Тодоров 

    5. Иван Николов 

т. 3.4. Комисия по административно обслужване, обществен ред и 

сигурност, както следва: 

Председател: Николай Аянов  

Зам. председател: Славчо Василев 

       Членове: 1. Диана Гатева 

              2. Богдан Мерджанов 

    3. Виктор Спасов 

    4. Добри Христов 



    5. Лена Енева 

т. 3.6.  Комисия по образование и наука, както следва:   
Председател: Добромир Валачев 

Зам. председател: Снежана Сидерова 

      Членове: 1. Димитър Михайлов 

             2. Никола Данчев 

   3. Ивелина Пеева 

   4. Миглена Пройнова 

   5. Стефан Парашкевов 

 т. 3.7.  Комисия по култура и вероизповедание, както следва:   
Председател: Митко Даскалов 

Зам. председател: Виктор Спасов 

      Членове: 1. Никола Данчев  

             2. Фьодор Леонтиев 

   3. Божидар Стойков 

   4. Снежана Сидерова 

   5.  Добромир Валачев 

т. 3.8. Комисия по селско, горско, ловно стопанство и екология, както 

следва:   
Председател: Тодор Тодоров 

Зам. председател: Стефан Христов 

      Членове: 1. Велин Пеев 

             2. Яни Вангелов 

   3. Митко Даскалов 

   4. Стилияна Тинчева 

   5.  Иван Николов 

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

неравностойно положение, както следва: 

 Председател: д-р Веселина Димова 

Зам. Председател: д-р Богдан Мерджанов 

      Членове: 1. Славчо Василев 

             2. Миглена Пройнова 

   3. Павлина Цанева 

   4. Диан Русанов 

   5. д-р Станка Борисова 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 109 

05.05.2011 г. 

 

Вземане на решение за издигане на паметник  на Пенчо Иванов Семов 

 

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

 

 1. Да бъде издигнат в централната градска част на гр. Габрово паметник на 

Пенчо Иванов Семов. 

 2. Художествения и архитектурен проект да бъдат приети след обществено 

обсъждане, а изработването на паметника възложено чрез конкурс. 

 3. Паметникът да се изгради със средства на Община Габрово, бизнеса и 

гражданите. 

 4. Възлага на кмета на Община Габрово да организира и осъществи всички 

дейности и пхроцедури по реализирането на това решение. 

 

Приложение: Биографична справка на Пенчо Иванов Семов 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 110 

05.05.2011 г. 

 

Учредяване безвъзмездно право на ползване на БК „Чардафон Орловец” – гр. Габрово 

върху част от ПИ 420 попадащ в УПИ I /едно римско/ - за обществено, жилищно 

строителство от кв.46 /четиридесет и шест/ по действащия устройствен план на гр. 

Габрово подлежаща на урегулиране - частна общинска собственост  

 

 

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

НРПУРОИ, Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на БК „Чардафон - Орловец” 

върху част от поземлен имот 420, попадащ в УПИ I /едно римско/ - за обществено, 

жилищно строителство от кв. 46 /четиридесет и шест/ по действащия устройствен 

план на гр. Габрово подлежаща на урегулиране за срок от 10 /десет/ години, за 

изграждането на открита спортна площадка за баскетбол в гр.Габрово. 

2. Задължава Kмета на Община Габрово след вземане на настоящото решение 

да предприеме действия по индивидуализиране на имота по т. 1 съгласно действащата 

нормативна уредба. 

3. Задължава Kмета на Община Габрово след приключване на действията по т. 

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

 

 

 

Приложение:  Искане с вх.№  92-1163/04.05.2011.  

                         Копие от АОС 649/19.04.2007 г. 

     Извадка от специализираната кадастрална карта 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 111 

05.05.2011 г. 

 

Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Габрово” и с почетния знак на 

града 

 

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

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

Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Удостоява със званието „Почетен гражданин на град Габрово” : 

 

 - ЛИЛЯН АЛЕКСАНДРОВ - /заслужил треньор и доскорошен изпълнителен 

директор на КСАБ „Акро-Арт” – Габрово /посмъртно/ за: „Активна треньорска 

дейност и значителен принос в развитието на Габровския спорт” 

 - НИКОЛАЙ КАЗАКОВ - /общественик, Председател на СБА – Габрово/ за: 

„Активна обществена дейност и принос към Съюз на българските автомобилисти – 

Габрово” 

 - проф. СТОЯН КАПРАЛОВ - /математик, Председател на Съюз на 

математиците в България – секция Габрово/ за: „Издигане престижа на Габрово, като 

образователен и научен център” 

 

 2. Удостоява с почетния знак на Габрово: 

 - ХРИСТО РАДЕВ - /дългогодишен треньор по бокс/ за: ”Активна треньорска 

дейност и принос към Габровския спорт” 

 

 

 

 

 

       

 

 


