РЕШЕНИЕ № 13
21.12.2007 год.
Определяне на годишен размер на такса “битови отпадъци”
за 2008 година
На основание чл. 21 ал. 1 т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 ал. 1, чл.67 от ЗМДТ , чл. 14 и
чл.15 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Одобрява план-сметката на разходи по чл. 66, ал. 1 от Закона за местните
данъци и такси за “сметосъбиране и сметоизвозване”, “обезвреждане на битови
отпадъци в депо за ТБО”, “поддържане чистотата на териториите за обществено
ползване” за обслужваните населени места от Община Габрово за 2008 година, която
е неразделна част от Решението – Приложение 1
2. Определя такси за 2008 г. по видове услуги и населени места, както следва:
2.1. На база количество битови отпадъци за сметосъбиране, сметоизвозване и
обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО и на база данъчна оценка/отчетна
стойност за поддържане чистота на териториите за обществено ползване
гр. Габрово-обслужване 12 месеца, средна честота
на извозване 4 пъти седмично
нежилищни
имоти
Сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на
битови отпадъци в депо за ТБО според количеството
на отпадъците и вида на съдовете за съхранение
За 1 брой контейнер 4 куб.м.
За 1 брой контейнер 0,8 куб.м.
Чистота на териториите за обществено ползване
на база данъчна оценка /отчетна стойност

8224 лв.
4112 лв.
2.2 %

2.2. На база данъчна оценка /отчетна стойност на имота
гр. Габрово-обслужване 12 месеца, средна честота
на извозване 4 пъти седмично
жилищни
имоти
2. 3 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
1.7 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.2 %
Чистота на териториите за обществено ползване
0.4 %

нежилищни
имоти
4.2 %
1.7 %
0.3 %
2.2 %

с. Боженци, с. Кметовци, с. Трапезковци, с. Черневци - обслужване 12
месеца, честота на извозване 6 пъти месечно
4,8 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
4,2 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0,6%

с. Борики, с. Малини - обслужване 12 месеца, честота на извозване 2 пъти
месечно
8.5%
Сметосъбиране и сметоизвозване
7.6 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.9 %
с. Драгановци, Драгиевци, с. Новаковци -– обслужване 12 месеца, честота
на извозване 2 пъти месечно
4.5 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
4.0 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО

0.5 %

с. Жълтеш - обслужване 12 месеца, честота на извозване 2 пъти месечно
6.1 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
5.3 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.8 %
с. Камещица, с. Музга, с. Гъбене, с. Михайловци, с. Смиловци, с. Райновци
– обслужване 12 месеца, честота на извозване 2 пъти месечно
4.2 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
3.8 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.4 %
с. Гръблевци, с. Солари, с. Иванили, с. Спанци, с. Кози рог, с. Влайчевци,
с. Здравковец, с. Ветрово, с. Седянковци – обслужване 12 месеца, честота на
извозване 2 пъти месечно
8.1 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
7.5 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.6 %
с. Киевци, с. Думници, с. Гайтани, с. Рязковци, с. Поповци - обслужване 12
месеца, честота на извозване 2 пъти месечно
5.9 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
5.4 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.5 %
с. Стоевци, с. Враниловци, с. Армени, с. Петровци, с. Лоза, с. Златевци
обслужване 12 месеца, честота на извозване 2 пъти месечно
4.0 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
3.7 %
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.3 %
с. Яворец - обслужване 12 месеца, честота на извозване 2 пъти месечно
4.4 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
3.9%
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.5 %
с. Трънито - обслужване 12 месеца, честота на извозване 2 пъти месечно
11.8 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
10.5%
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
1.3 %

с. Янковци, с. Милковци, с. Чавеи, с. Гледаци, с. Гергини, с. Гарван,
с. Пейовци, с. Николчевци, с. Рачевци - обслужване 12 месеца, честота на
извозване 2 пъти месечно
5.0 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
4.6%
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.4 %
с. Ясени, с. Източник, с. Стефаново - обслужване 12 месеца, честота на
извозване 2 пъти месечно
11.5 %
Сметосъбиране и сметоизвозване
10.6%
Обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
0.9 %
3. Задължава управителя на „Благоустрояване” ЕООД като изпълнител на
обществената поръчка по сметосъбиране и сметоизвозване за 2008 година, в срок до
30 януари 2008 год. да обяви на видни места в съответните населени места и
кварталите на Габрово точните дати от седмицата за извозване на отпадъците.
Приложение: План-сметка

РЕШЕНИЕ № 14
21.12.2007 год.
Актуализация бюджета на община Габрово за 2007 година
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 2007
г., съгласно приложението, неразделна част от Решението.
2. Приема актуализирана План – сметка на специалната сметка за приходите от
приватизация по Закона за приватизация и след приватизационен контрол съгласно
приложението, неразделна част от Решението.
3. Приема актуализация на бюджета в частта за веществена издръжка, както
следва :
Разпоредител – Община Габрово
Дейност 2 / 122 Общинска администрация
§ 10150Разходи за материали – 10505 лв.
Дейност 2 / 532 Програми за временна заетост
§ 1016 Горива – 3000 лв.
Дейност 2 / 604 Улично осветление
§ 1016 Ел.енергия – 100000 лв.
Дейност 2 / 831 Безопасност на движението
§ 1020 Външни услуги – 10000 лв.
Разпоредител - Образование
Дейност 3 / 322 Общообразователни училища
§ 1016 – Горива – 93000 лв.
Разпоредител - Детски ясли
Дейност 2 / 431 Детски ясли
§ 1011 – Храна – 10000 лв.
§ 1016 – Горива –10000 лв.
4. Дава съгласие да се изплати допълнително материално стимулиране на
работещите в бюджетните структури, финансирани от общинския бюджет, в рамките
на икономията на средствата за работни заплати по бюджета на всеки разпоредител с
бюджетни кредити.
5. Възлага на Кмета да отрази произтичащите от Решението промени по
съответните функции, дейности и разходни параграфи на бюджета за 2007 г.
Приложение: Инвестиционна програма – актуализация
План-сметка

РЕШЕНИЕ № 15
21.12.2007 год.
Определяне състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ /Закон за
уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни
жилищноспестовни влогове/
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от Закона за
уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни
влогове и чл.16 от Правилника за прилагането му, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1.Определя броя на членовете на местната комисия да бъде от 7/седем/
членове.
2.Определя за срока на мандата персонален състав на местната комисия, както
следва:
Председател: Николай Цветанов Сираков
Членове:
Елена Колева Стефанова
Грета Донева Косева
Марияна Вълчева Костадинова
Румяна Ганчева Ангелова
Калоян Пламенов Енчев
Тодорка Колева Венкова

Секретар на Община Габрово
гл.юрисконсулт на Община
Габрово
ст.експерт, Община Габрово
директор дирекция ”БиС”
счетоводител, Община Габрово
общински съветник в Общински
съвет Габрово
представител на правоимащи
жилищноспестовни вложители

3. Настоящото решение да се изпрати на Управителния съвет на Националния
компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ с оглед утвърждаването и обнародването му
в “Държавен вестник”.

РЕШЕНИЕ № 16
21.12.2007 год.
Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ магазин в
кв. Негенци, гр. Габрово.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 8 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Магазин – частна общинска собственост в кв. Негенци, гр. Габрово с обща
площ от 140.00 кв.м. да се отдава под наем с начална тръжна цена 44.80 лв. на месец,
без включен ДДС.

РЕШЕНИЕ № 17
21.12.2007 год.
Избиране на нов управител на „Обреди” ЕООД – Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6 и чл.
12, ал. 3 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от
капитала на търговските дружества Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Избира за управител Стефан Христов Тодоров за срок до решение на
Общински съвет за бъдещият статут на дружеството, но не повече от три месеца.
2. Удължава срока на договора за управление на управителя на „Обреди”
ЕООД – Габрово Любомир Василев Георгиев до вписване в съда на новия Управител.
3. С изтичане срока на договора по т. 2 на Любомир Василев Георгиев, същият
не се освобождава от отговорност.
4. Задължава управителя на „Обреди” ЕООД Любомир Георгиев да извърши
отказ от иск по гражданско дело № 888/2007 по описа на ГРС в срок от 14 дни от
вземане на настоящото решение.
5. Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише анекс с действащия
управител за удължаване срока на договора до вписването му в съда.
6. Одобрява предложения договор за управление на новоизбрания управител и
упълномощава кмета да го подпише.
Приложение: проект на договор за възлагане управлението на „Обреди” ЕООД
Габрово

РЕШЕНИЕ № 18
21.12.2007 год.
Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 от Устава
на НСОРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България представителя на Общински съвет Габрово –
Валерий Василев Василев – председател на Общински съвет Габрово

РЕШЕНИЕ № 19
21.12.2007 год.
Учредяване право на строеж върху недвижим имот-частна общинска собственост УПИ І - за хотел от кв. 278, гр.Габрово - ІІІ етап, І част, за изграждане на хотел /
комплекс”Дунав”/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 3 и чл.
65, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет Габровоq Общински съвет Габрово
РЕШИ::
1. Да се открие процедура за учредяване безсрочно, възмездно право на строеж
за изграждане на Хотелски комплекс върху недвижим имот – частна общинска
собственост, представляващ урегулиран поземлен имот І-за хотел от кв. 278 по плана
на гр.Габрово-ІІІ етап, І част, при граници: ул.о.т. 1250-1250в; улица без осови точки;
улица без осови точки; ул.о.т.1250д-1250, актуван с АОС № 661/10.05.2007 год., с
разгъната застроена площ на предвидения по действащия ПУП на гр.Габрово обект
3000 кв.м., на 3 и 4 етажа, при начална тръжна цена 576 000 /петстотин седемдесет и
шест хиляди/ лева.
В РЗП не е включена застроената квадратура на сутерена и при проектиране на
такъв, квадратурата му, както и тази над 3000 кв.м. да се заплатят след одобряване на
проекта за обекта по цената, достигната на търга. Отклонение в РЗП /без сутерена/ се
допуска, но не повече от 10%.
Имотът се намира в първа зона на гр.Габрово.
Приобретателят 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.
Изместването на евентуално налични подземни комуникации е за сметка на
приобретателя.
2. Възлага на кмета на Община Габрово до изтичане на оценката да извърши
всички действия за правилното му и законосъобразно изпълнение.
Приложение: Скици – 2 бр.

РЕШЕНИЕ № 20
21.12.2007 год.
Одобряване Спогодба за делба на имот : УПИ /парцел/ ІV – “Спортен комплекс и
озеленяване” от кв.18 по ПУП на гр.Габрово – застроен с Плувен комплекс.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 125 от ГПК,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Одобрява предложеният проект на Спогодба съгласно приложението.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово за подпише Спогодбата и да я внесе в
съда за одобрение.
Приложения:Проект на Спогодба.

