
РЕШЕНИЕ № 14 

11.02.2010 г. 
 

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

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 г. и Решение № 

226/24.09.2009 г.) в частта състава на: 

 

т. 3.5 Комисия по младежта и спорта, както следва: 

 Председател: Добромир Проданов 

Зам. Председател:  Ивелина Пеева 

 Членове:          1. Добри Христов 

    2. Диан Русанов 

    3. Яни Вангелов 

    4. Николай Аянов 

    5. Стефан Христов  

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

неравностойно положение, както следва: 
Председател: Веселина Димова 

Зам. председател:  Диан Русанов 

Членове:   1. Славчо Чавдаров 

               2. Миглена Пройнова 

    3. Павлина Цанева 

    4. д-р Станка Борисова 

    5.  д-р  Богдан Мерджанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 15 

11.02.2010 г. 

 

Преобразуване на Духов оркестър и Оркестър „Габрово”, в оркестър с наименование 

“Оркестър Габрово” и даване статут на общински културен институт на 

новосъздадената творческа формация 

 

На основание чл. 21 т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 4, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 и ал. 

2 от Закона за закрила и развитие на културата и в съответствие с приетия Общински 

план за развитие, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Слива: Духов оркестър и Оркестър „Габрово”, в оркестър с наименование 

“Оркестър Габрово”, като общински културен институт, юридическо лице със 

самостоятелен бюджет, считано от 01.03.2010 година, със седалище и адрес на 

управление, гр. Габрово, ул”Тимок” 2.  

2. Определя  числеността на персонала в посоченият културен институт, както 

следва: - 1 бр. Директор /той и диригент/ и обща численост на персонала 28 и ½  

щатни бройки.  

3. Възлага на Кмета на Община Габрово да отрази промяната в числеността на 

персонала в „Оркестър Габрово”, като се изготви съответно длъжностно разписание. 

4. Възлага на Кмета на Община Габрово да направи необходимите постъпки 

пред Министерство на културата за съгласуване на настоящото Решение. 

5. Възлага на Кмета на Община Габрово да утвърди разработеният от директора 

на посочения в т. 1 културен институт, правилник за дейността на “Оркестър 

Габрово”. 

6. Трудовите правоотношения със служителите в преобразуваните Духов 

оркестър и Оркестър „Габрово” по т. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 

от Кодекса на труда . 

7. Всички активи и пасиви на Духов оркестър и Оркестър „Габрово” се      

прехвърлят за стопанисване и управление на Директора на „Оркестър Габрово”. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 16 

11.02.2010 г. 

 

Прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за Изграждане със средства 

на концесионера, съгласно утвърдена схема на 113 бр. автобусни спирки, с рекламни 

пана и преместваеми съоръжения за продажба на печатни изделия, върху земя 

публична общинска собственост, представляваща прилежаща инфраструктура и 

принадлежност към общински улици; управление, поддържане и право на 

експлоатация на автобусните спирки за извършване на рекламна дейност и продажба 

на печатни изделия 

 

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, Общински съвет 

Габрово РЕШИ: 

 

Прекратява процедурата за предоставяне на концесия с предмет на изпълнение 

на строеж - Изграждане със средства на концесионера, съгласно утвърдена схема на 

113 бр. автобусни спирки, с рекламни пана и преместваеми съоръжения за продажба 

на печатни изделия, върху земя публична общинска собственост, представляваща 

прилежаща инфраструктура и принадлежност към общински улици; управление, 

поддържане и право на експлоатация на автобусните спирки за извършване на 

рекламна дейност и продажба на печатни изделия. 

 

Приложение: Копие от Протокола на Комисията по организацията и провеждането на  

   открития конкурс за предоставяне на концесията 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 17 

11.02.2010 г. 

 

Изменение на Решение № 166 от 23.07.2009 г. 
 

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, на основание Анекс към договор BG161PO001/1.1-01/2007/052 от 

27.01.2010 г., Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

Изменя свое Решение № 166 от 23.07.2009 г., както следва: 

 

Било: «Срокът за общинския дълг е до 2 /два/ месеца след приключване на 

договора с Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие» - до 

03 април 2010 г.» 

 

Става: «Срокът за общинския дълг е до 2 /два/ месеца след приключване на 

договора с Управляващия орган на Оперативна програма «Регионално развитие». 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 18 

11.02.2010 г. 

 

Изменение и допълнение на разпоредби на Наредба за определяне на местните 

данъци за 2009 г. – 2010 г. на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 

3 от ЗМДТ - първо четене 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

        

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

определяне размера на местните данъци за 2009 - 2010 год. на територията на Община 

Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, както следва:  

 

В Глава втора  

МЕСТНИ ДАНЪЦИ 

 

РАЗДЕЛ І  

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ  

 

бил:  

          чл. 7 (4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 2520 лв. 

става:  

         чл. 7 (4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. 

 

бил:  

чл. 17 (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти, на предприятията е 

отчетната им стойност, а за жилищните имоти на предприятията – данъчната им 

оценка съгласно приложение № 2 от ЗМДТ. 

става:  

чл. 17 (1) (в сила от 1.01.2011 г., съгласно ЗИД на ЗМДТ ДВ, бр. 95 от 1.12.2009 

г.,) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между 

отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2, а за 

жилищните имоти - данъчната им оценка съгласно приложение № 2. 

 

бил:  

чл. 18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти 

по чл.7, ал.1 към 1 януари на годината, за която се дължи. 

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се 

определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на 

промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и 

категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху 

новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година. 

става:  
чл. 18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти 

по чл.7, ал.1 към 1 януари на годината, за която се дължи. 

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се 

определя върху новата оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на 

промяна от общинския съвет на границите на зоните в населените места и 



категориите на вилните зони или на населените места, данъкът се определя върху 

новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година. 

(3) /нова/ Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, 

които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено 

вещно право на ползване. 

 

бил:  

чл. 20 Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена 

данъчна декларация по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ. 

става:  
чл. 20 Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена 

данъчна декларация по чл. 14 и чл. 17 от ЗМДТ. За жилищните и нежилищните 

имоти, върху които има право на собственост,съответно им е учредено 

ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по 

реда и сроковете по чл. 14 от ЗМДТ. 

 

В  РАЗДЕЛ ІІІ  

ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО   

ДАРЕНИЕ И  ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН  

 

бил:  

чл. 32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, 

както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните 

превозни средства, придобити по възмезден начин. 

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно 

придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване 

задължения. 

(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са 

регистрирани за движение в страната. 

(4) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по 

закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на 

имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. 

(5) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини 

по права линия и между съпрузи. 

става:  
чл. 32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, 

както и недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните 

превозни средства, придобити по възмезден начин. 

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно 

придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване 

задължения. 

(3) /нова/ Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при 

придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.  

(4) /предишна ал. 3/  Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, 

които не са регистрирани за движение в страната. 

(5) /предишна ал. 4/  Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в 

изпълнение на задължение по закон или въз основа на акт на Министерския съвет за 

безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни 

инвестиционни проекти. 



(6) /предишна ал. 5/  Не се облагат с данък имуществата, придобити по 

дарение между роднини по права линия и между съпрузи  

 

бил:  

чл. 34 Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към 

момента на прехвърлянето. Имуществото се оценява по реда на чл. 46, ал. 2 и 3 от 

Закона за местните данъци и такси. 

става:  

чл. 34 Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към 

момента на прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на 

издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на 

вписване. Имуществото се оценява по реда на чл. 46, ал. 2 и 3 от Закона за местните 

данъци и такси. 

 

бил:  

чл. 37 (1) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, 

ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в 

останалите случаи – в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване 

на декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси. 

става: 

чл. 37 (1) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, 

ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а 

случаите на придобиване по давност на недвижими имоти и ограничени вещни 

права, данъкът се заплаща към момента на издаване на акта, удостоверяващ 

правото на собственост, който подлежи на вписване. В останалите случаи данъкът 

се заплаща в двумесечен срок от получаване на имуществото, след подаване на 

декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси. 

 

В РАЗДЕЛ V  

ПАТЕНТЕН ДАНЪК 

 

бил: 

чл. 51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности 

поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за 

местните данъци и такси. 

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, 

дължат данък за всеки обект поотделно.  

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на 

годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към 

Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя 

пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително 

тримесечието на започване или прекратяване на дейността. 

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, 

посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за 

местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във 

връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, 

включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на 

данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата. 

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси 



през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на 

патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер 

на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата. 

(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните 

дейности по т. 3 и 31 от приложение № 2 към наредбата, дължат данък само за 

дейността по т. 3 от същото приложение. 

(7) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава 

втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на 

Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

става: 

чл. 51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности 

поотделно съгласно приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за 

местните данъци и такси. 

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, 

дължат данък за всеки обект поотделно.  

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на 

годината, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към 

Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, данъкът се определя 

пропорционално на броя на тримесечията на извършване на дейността, включително 

тримесечието на започване или прекратяване на дейността. 

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, 

посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за 

местните данъци и такси, през течение на годината се промени обстоятелство във 

връзка с определяне размера на данъка, размерът на данъка до края на годината, 

включително за тримесечието на промяната, се определя на базата на размера на 

данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата. 

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси 

през течение на годината се промени обстоятелство, което води до определяне на 

патентния данък в по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият размер 

на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата. 

(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните 

дейности по т. 3 и 31 от приложение № 2 към наредбата, дължат данък само за 

дейността по т. 3 от същото приложение. 

(7) /нова/ Допълнителна алинея 8: При прехвърляне на предприятие на 

едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от 

тримесечието, следващо тримесечието  на прехвърлянето, а прехвърлителя – 

включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 

на приложение 4 от ЗМДТ Доходите от дейности, които не са посочени в приложение 

№ 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, се облагат по 

общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

(8) /предишна ал. 7/ Доходите от дейности, които не са посочени в 

приложение № 4 към Глава втора, раздел VІ от Закона за местните данъци и такси, се 

облагат по общия ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица. 

 

бил:  

чл. 53. (3) Лицата декларират с декларация по ал. 1 и всички промени в 

обстоятелствата, свързани с определянето на данъка в 7 дневен срок от настъпването 

на съответното обстоятелство. 

 



става:  
чл. 53. (3) Лицата декларират с декларация по ал. 1 и всички промени в 

обстоятелствата, свързани с определянето на данъка в 7 дневен срок от настъпването 

на съответното обстоятелство. При прехвърляне на предприятието на едноличен 

търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7 

дневен срок от датата на прехвърлянето.  

 

бил: 

чл. 54. (1) Данъчните декларации по чл. 53 се подават в общината, на 

територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а 

когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно 

място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително 

на едноличния търговец. 

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава 

чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, 

където е постоянният адрес на пълномощника. 

става:  
чл. 54. (1) Данъчните декларации по чл. 53 се подават в общината, на 

територията на която се намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а 

когато патентната дейност не се извършва в обект или не се извършва от постоянно 

място – в общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително 

на едноличния търговец. 

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава 

чрез пълномощник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, 

където е постоянният адрес на пълномощника. 

(3) /нова/ Приема се, че дейността не се извършва на постоянно място, когато 

промяната през годината на местонахождението на обекта от който се извършва 

дейността, води до промяна в размера на данъка. 

 

бил: 

чл. 56. Лицата по чл. 48, aл. 1 заплащат патентен данък в размерите посочени в 

Приложение № 2 към настоящата наредба. На предплатилите за цяла година до 

31.01.2009 год. се прави отстъпка от 5 на сто. 

става:  
чл. 56. Лицата по чл. 48, aл. 1 заплащат патентен данък в размерите посочени в 

Приложение № 2 към настоящата наредба. На предплатилите за цяла година до 31 

януари на текущата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

 

В ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

бил: 

§ 3. (1) За 2009 год. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, се 

внася в срок от 1 март до 30 април, съгласно § 18 от преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и 

такси (ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г.) 

става:  
§ 3. (1) За 2010 год. първата вноска на данъка върху недвижимите имоти, се 

внася в срок от 1 март до 30 април, съгласно § 20, ал. 3 от преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

местните данъци и такси /ДВ, бр. 95 от  1.12.2009 г., в сила от 01.01.2010 год./ 



 

създава се нов  

§ 6 За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които 

им е учредено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 

в срок до 30.06.2010 год. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 19 

11.02.2010 г. 

 

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община 

Габрово през 2009 г. и Приемане на Програма за развитие на туризма на територията 

на община Габрово през 2010 г. 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 от ЗТ, Общински съвет  

Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на Програма за развитие на туризма на 

територията на община Габрово през 2009 г. 

2. Приема Програмата за развитие на туризма на територията на община 

Габрово през 2010 г. 

 

Приложение: 1. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на 

територията на община Габрово през 2009 г 

    2. Програмата за развитие на туризма на територията на община  

         Габрово през 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 20 

11.02.2010 г. 

 

Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и разпореждане с 

общинска собственост за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. и приемане на 

Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост през 

2010 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и 10 от Закон за 

общинската собственост и чл. 2а, ал.2 и 3 от НРПУРОИ и във връзка с чл. 66а от ЗОС 

и чл. 85, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2009 г. - 31.12.2009 г. 

2. Приема Програма за придобиване, управление и разпореждане с общинска 

собственост за 2010 г. 

3. Задължава Кмета на общината в едномесечен срок от влизане в сила на 

решението да публикува приетата Програма за придобиване, управление и 

разпореждане с общинска собственост за 2010 г. на интернет страницата на Община 

Габрово. 

 

Приложение: 1. Отчет за изпълнение на Програмата за придобиване, управление и  

         разпореждане с общинска собственост за периода 01.01.2009 г. –  

         31.12.2009 г. 

  2. Програма за придобиване управление и разпореждане с общинска  

      собственост за 2010 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 21 

11.02.2010 г. 

 

Отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2009 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 30, ал. 1 от Закона за 

общинските бюджети и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет  Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Габрово за  2009 г.,   

включващ:  Доклад по отчета и приложения от № 1 до № 8. 

1.1. Приема отчета за изпълнение на приходната част на бюджета в размер на  

29 645 750 лв. 

1.2. Приема отчета за изпълнение на разходната част на бюджета в размер на  

29 645750 лв. 

1.3. Приема отчета за изпълнение на Инвестиционната програма за 2009 г. в 

размер на 3 955 812 лв. 

1.4. Приема отчета на Специалната сметка за приходи от приватизация в размер 

на 199 995 лв. 

1.5. Приема отчета на “Фонд за покриване разходи за приватизация” по 

приходите в размер на 20 450 лв. и по разходите в размер на 7 527 лв. 

1.6. Приема отчета на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по 

приходите в размер на 181 996 лв. и по разходите в размер на 0 лв. 

1.7. Приема отчет на разходите за представителни цели на Общинска 

администрация в размер на  24 745 лв. и на Общински съвет в размер на  7 218 лв. 

1.8. Приема отчета на приходите и разходите на ОП “Гробищни паркове” за 

2009 г. в размер на 127 078 лв. 

1.9. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2009 г. съгласно 

приложение 8 

1.10. Дава съгласие заемообразно предоставените бюджетни средства по 

Специалната извънбюджетна сметка за проекти по Оперативни програми, в размер на 

1 035 836 лв., невъзстановени към 31.12.2009 г. да се възстановят през 2010 г. при 

получаване на средствата от Договарящите органи по авансови, междинни и финални 

плащания. 

 

 

Приложение: 

1. Доклад по отчета на бюджета на Община Габрово за 2009 г. 

2. Справка за промените по бюджета през 2009 г. - Приложение 1 

3. Отчет за приходите по параграфи към 31.12.2009 г.- Приложение 2 

4. Отчет на разходите към 31.12.2009 г. по функции - Приложение 3 

5. Отчет на разходите по параграфи към 31.12.2009 г.- Приложение 4 

6. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма за 2009 г.-Приложение 5 

7. Отчет на специална сметка за приходи от приватизация по Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол за 2009 г.- Приложение 6 

 

 

 

 



8. Отчет за изпълнение на приходите и разходите на ОП “Гробищни паркове”- 

Приложение 7 

9. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг  за 2009 г. – Приложение 8 

 
 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ № 22 

11.02.2010 г. 

 

Бюджет на Община Габрово за 2010 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 12 от Закона за 

общинските бюджети и чл. 19 от Наредбата за съставянето, изпълнението и 

отчитането на общинския бюджет и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2009 г. 

Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема бюджета на Община Габрово за 2010 г., по приходите и 

разходите в размер на 30 880 606 лв., разпределени по видове приходи, по 

функции и видове разходи,  съгласно Приложения №№ 1, 3 и 4 

1.1. Приема разпределението на преходния остатък от 2009 г. по дейности, 

съгласно Приложение № 2 

1.2. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 

държавни  и  местни дейности, съгласно Приложение № 6 

2. Приема План – сметка на ОП “Гробищни паркове“, съгласно  

Приложение №5 

3. Приема Инвестиционна програма в размер на 3 381 383 лв., съгласно 

Приложение № 6    

     4. Приема план-сметката на Специална сметка за приходи от 

приватизация по ЗПСК,  съгласно Приложение 8 

5. Приема разпределението на средствата за благоустройствени 

мероприятия в кметствата и кметските наместничества, съгласно Приложение 

№ 9 

6. Утвърждава списъка на длъжностите, имащи право на транспортни 

разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение №10 

7. Определя процент на компенсиране на транспортните разходи на 

служителите от населеното място по местоживеене до населеното място по 

месторабота и обратно – 65 %. 

8. Утвърждава годишния размер на средствата за работни заплати в 

делегираните държавни и местни  дейности, съгласно Приложение №11 

9.  Приема лимит на разходите с целеви характер, както следва: 

9.1. За представителни цели на Общинска администрация – 32 000 лв. 

9.2. За представителни цели на Общинския съвет – 7 000 лв. 

9.3. За помощи за медикаменти и медицински консумативи на хемодиализно 

болни граждани от Община Габрово – до 25 000 лв., за помощи за настанени в 

Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 40 000 лв., за други помощи  

(участия на ученици от общинските училища в международни състезания и 

олимпиади и други индивидуални помощи) –15 000 лв. 

9.4. За подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията 

по чл.31, ал.3 на ПМС 324/30.12.2009 г. – до 2 000 лв., при разходи за едно погребение 

- 100 лв., включващи – ковчег, надгробен знак, превоз и некролози.     

10. Приема размер на трансфери и субсидии с целеви характер, както 

следва: 

10.1. За Драматичен театър “Р.Стоянов” –  100 000 лв. 

10.2. За Държавен куклен театър –  20 000 лв. 



10.3. За лицензирани и регистрирани  за извършване на дейност в обществена 

полза спортни клубове - до 240 000 лв. Субсидията се разпределя от комисия 

определена със заповед на Кмета. Средствата се разходват целево за – спортна 

екипировка и пособия; медикаменти за спортно възстановяване, разходи при участия 

в състезания, провеждащи се извън Община Габрово -  транспортни разходи, разходи 

за храна и нощувки.  

11. Дава право на културните институти на самостоятелен бюджет.  

12.  Дава правомощия на Кмета в процеса на изпълнение на бюджета: 

12.1. Да изменя размера на кредитите при необходимост в рамките на 

разпоредбите на чл. 27 от Закона за общинските бюджети, доколкото със закон не е 

предвидено друго. 

12.2. Да прехвърля заемообразно бюджетни средства за захранване на  

специалната извънбюджетна сметка за финансиране на проекти по Оперативни 

програми, до възстановяване на разходите от Управляващите органи. 

12.3.  Да изменя общинския бюджет с постъпилите средства от дарения. 

12.4.  Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 12.1,  12.2 и 12.3.  

 

Приложение: 1. Доклад  

2. Приходи по параграфи – Приложение №1 

3.Разпределение на преходния остатък от 2009 г. по дейности- Приложение № 2 

4. Разходи по  функции – Приложение №3 

5. Разходи по  параграфи - Приложение №4 

6. План – сметка на ОП “ Гробищни паркове “ – Приложение №5 

7. Инвестиционна програма – Приложение №6 

8. Списък на проектите финансирани със средства от ЕС – Приложение №7 

9. План – сметка на Специалната сметка за приходи от приватизация по Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол – Приложение №8 

10.Разпределение на средствата за благоустройствени мероприятия по кметства 

и кметски наместничества – Приложение №9 

11. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по разпоредители– 

Приложение №10 

12. Справка за щатната численост и годишния размер на средствата за работни 

заплати в делегираните държавни и местни дейности -  Приложение №11 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 


