РЕШЕНИЕ № 146
31.07.2008 год.
Изменение и допълнение на Решение № 118 от 19.06.2008 г. на Общински съвет
Габрово – паралелки с брой ученици под установения минимум в общинските
училища за учебната 2008/2009 г.
На основание чл. 20, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2
и ал. 3 и от Наредба № 7 на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя
на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена и във връзка с чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на същата Наредба и
последвали предложения от директори на общински училища, изменя и допълва
Решение № 118 от 19.06.2008 г. на Общински съвет Габрово, както следва:
І. Било:
1. Одобрява за учебната 2008/2009 година паралелките, с брой ученици под
установения минимум в общинските училища, както следват:
ОУ „Никола Войновски”:
- първи клас – една паралелка с 15 ученици;
- втори клас – една паралелка с 10 ученици;
- трети клас – една паралелка с 10 ученици;
- пети клас – една паралелка с15 ученици;
- шести клас – една паралелка с 12 ученици;
- осми клас – една паралелка с 12 ученици.
ОУ „Найден Геров”, с. Яварец:
- пети клас – една паралелка с 10 ученици;
- шести и седми клас – една паралелка „слети класове” с 16 ученици;
- осми клас –една паралелка с 11 ученици.
ОУ „Христо Смирненски”
Във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 11а, ал. 3 от Наредба № 7 на МОН
общинският съвет ще осигури допълнителните средства за функционирането на
самостоятелни паралелки, с брой ученици под установения минимум в ОУ „Христо
Смирненски” Габрово за учебната 2008/2009 г., както следват
- първи клас – 11 ученици;
- втори клас – 14 ученици;
- четвърти клас – 9 ученици;
- пети клас – 9 ученици;
- шести клас – 8 ученици;
- седми клас – 13 ученици.
Решението на Общински съвет да се предостави на директора на ОУ „Христо
Смирненски” за изготвяне на мотивирано искане до министъра на образованието и
науката за разрешение функционирането на самостоятелни паралелки, с брой ученици
под 10, а именно: четвърти клас с 9 ученици; пети клас с 9 ученици и шести клас с 8
ученици.

СТАВА:
1. Одобрява за учебната 2008/2009 година паралелките, с брой ученици под
установения минимум в общинските училища, както следват:
1.1. ОУ „Никола Войновски”:
- първи клас – една паралелка с 15 ученици;
- втори клас – една паралелка с 10 ученици;
- трети клас – една паралелка с 10 ученици;
- пети клас – една паралелка с15 ученици;
- шести клас – една паралелка с 12 ученици;
- осми клас – една паралелка с 12 ученици.
1.2. Задължава кмета на Община Габрово да обсъди с директора и екипа на
Дом за деца - Габрово възможността за осигуряване обучението на всички подлежащи
от Дома ученици в ОУ „Н. Войновски” Габрово, поради териториалната близост на
двете институции и произтичащите от това благоприятни обстоятелства в
организацията на работата им.
1.3. ОУ „Найден Геров” с. Яворец
- І клас – 10 ученици – самостоятелна паралелка
- ІІ клас – 12 ученици – самостоятелна паралелка
- ІІІ и ІV клас – общо 18 ученици – слята паралелка / 11 и 7 ученици/
- V клас – 10 ученици – самостоятелна паралелка
- VІ и VІІ клас – общо 15 ученици – слята паралелка /8 и 7 ученици/
- VІІІ клас – 11 ученици – самостоятелна паралелка
1.4. Задължава общинската администрация да окаже съдействие на директора на
ОУ „Найден Геров” с. Яворец за установяване на учениците от град Габрово,
обучаващи се в ОУ „Васил Априлов”, с. Гостилица Община Дряново и на техните
родители /настойници/ и в организирането на срещи със същите за мотивиране към
преместване на учениците в ОУ „Найден Геров” с. Яворец.
1.5. ОУ „Христо Смирненски”
- І клас – 11 ученици
- ІІ клас – 11 ученици
- ІV клас – 10 ученици
- V клас – 10 ученици
- VІ клас – 8 ученици
- VІІ клас – 13 ученици
1.6. Задължава кмета на Община Габрово да изпрати в десет дневен срок от
излизане на настоящото решение мотивираното искане до министъра на образованието
и науката за паралелката на училище ОУ „Христо Смирненски” - VІ клас – 8 ученици.
1.7. ОУ „Иван Вазов”
- V клас - 15 ученици

РЕШЕНИЕ № 147
31.07.2008 год.
Изменение Решение № 19 от 31.01.2008 г. на Общински съвет, гр. Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 2, ал. 2 от
НУРУЖННОЖ Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Изменя свое Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
ІІ-ра група - “Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши
собственици, чиито имоти са отчуждени”
Било: 9 броя

Става: 5 броя

2. Изменя Приложение № 2 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
Намалява броя на жилищата за продажба, замяна и обезщетяване на бивши
собственици, чиито имоти са отчуждени с 4 броя:
ул. „Арх. Атанас Донков” № 13, вх. В, ет. 1, ап. 1, гр. Габрово;
бул. „Могильов” № 46, вх. Б, ет. 3, ап. 9, гр. Габрово;
бул. „Хемус” № 51, вх. Г, ет. 1, ап. 2, гр. Габрово;
ул. „Хризантема” № 21, ет. 6, ап. 18, гр. Габрово.

РЕШЕНИЕ № 148
31.07.2008 год.
Разкриване на център „Център за обществена подкрепа” – социална услуга в
общността за деца и младежи в риск – държавно – делегирана дейност
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36а от Правилника за
приложение на закона за социална подпомагане, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Отменя свое Решение № 230/27.07.2006 г.
2. Разкрива социална услуга в общността – Център за обществена подкрепа - с
капацитет 20 места, считано от 01.01.2009 г. – делегирана държавна дейност.
3. Финансирането на социалната услуга да бъде в рамките на стандарта за 2008
г. на делегираната държавна дейност при следните параметри:
- численост на персонала – 5 щатни бройки
- издръжка – 2537 лв. годишно за едно място, съответно за 20 места - 50740 лв. в
съответствие с Решение №20/21.01.2008 г. на Министерски съвет .
4. Социалната услуга да се възложи на външен доставчик, съгласно условията
на чл.37 от ППЗСП.
5. Възлага на кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати
Решението комплектовано с необходимите документи до Директора на Регионална
Дирекция „Социално подпомагане” – Габрово , съгласно чл.36а от ППЗСП.
Приложение: Копие от документ за собственост на сградата, в която ще се
предоставя социалната услуга.

РЕШЕНИЕ № 149
31.07.2008 год.
Годишен отчет за резултатите от проведения следприватизационен контрол за
2007 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал. 3 от ЗПСК,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема Годишния отчет за резултатите от проведения следприватизационен
контрол за 2007 г.
Приложения: 1. Отчет за изпълнение на поетите от купувачите ангажименти
за 2007 г. на обособена част и търговски дружества, продадени
от Община Габрово чрез преговори с потенциални купувачи.
2. Протокол от заседание на Комисия за следприватизационен контрол
от 10.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ № 150
31.07.2008 год.
Информация за изпълнение на бюджета на Община Габрово към 30.06.2008 година
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинските
бюджети и чл.33 от Наредба за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския
бюджет, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема за сведение Информация за текущото изпълнение на бюджета,
инвестиционната програма и на специалната сметка за приходи от приватизация на
Община Габрово към 30.06.2008 г. Неразделна част от информацията са Приложения
1, 2, 3, 4 и 5.
Приложение: 1. Отчет за приходите по параграфи към30.06.2008 г.
2. Отчет на разходите към 30.06.2008 г. по параграфи
3. Отчет за разходите към 30.06.2008 г. по функции
4. Отчет на Инвестиционната програма към 30.06.2008 г.
5. Отчет на план-сметката на специалната сметка за приходи от
приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен
контрол към 30.06.2008 г.

РЕШЕНИЕ № 151
31.07.2008 год.
Актуализация бюджета на Община Габрово за 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и чл. 34, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, във връзка с чл.
13, ал. 3 и 4 от ЗДБРБ за 2008 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема актуализирана инвестиционна програма на Община Габрово за 2008
г., съгласно приложението, неразделна част от Решението.
2. Приема актуализация на бюджета, във връзка с актуализацията на
инвестиционната програма, чрез вътрешно компенсаторни промени.
Кредитът в дейност 619 “Други дейности по жилищно строителство,
благоустрояване и регионално развитие” по § 1098 в размер на 700000 лв. с
предназначение обезщетения на собственици на имоти при отчуждителни процедури
се прехвърля в § 5400 в размер на 700000 лв., като се използва целево със същото
предназначение.
3. Приема актуализирана план-сметката на специалната сметка за приходи от
приватизация по ЗПСК.
4. Възлага на Кмета да отрази произтичащите от Решението промени по
съответните функции, дейности и разходни параграфи на бюджета за 2008 г.
Приложение:1. Инвестиционна програма за 2008 г. – актуализация м. юли 2008 г.
2. План-сметка за приходи от приватизация по Закона за приватизация и
следприватизационен контрол за 2008 г. – актуализация м. юли 2008 г.

РЕШЕНИЕ № 152
31.07.2008 год.
Изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество – І –во четене
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и § 37 ал. 4 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за
общинската собственост (Обн., ДВ, бр. 54 от 13.06.2008 г.), Общински съвет Габрово
РЕШИ:
Приема на първо четене изменение и допълнение на Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /НРПУРОИ/,
съгласно приложен проект.
Приложение: Проект за изменение и допълнение на НРПУРОИ

РЕШЕНИЕ № 153
31.07.2008 год.
Промяна цената на билетите от общинската транспортна схема – вътрешноградски
транспорт считано от 01.09.2008 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с т. 7 от Решение № 150
от 29.07.2004 год. на Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема промяна на цената на един билет от вътрешноградския обществен
транспорт считано от 01.09.2008 год. на 1 лв.
2. Възлага на кмета на Общината да направи задълбочено проучване и да внесе
на следващо заседание конкретен материал по следните въпроси:
- изваждане на сградата на Автогара Габрово и прилежащите и терени от
активите на „ОПТ” ЕООД;
- изграждане и обновяване на тролейбусния транспорт и тролейбусната мрежа и
отделянето му като отделна фирма за тролейбусен транспорт.
Приложение : предложение с Вх. № 26 – 594 / 04.07.2008 год.
предложение с Вх. № 26 – 600 / 04.07.2008 год.

РЕШЕНИЕ № 154
31.07.2008 год.
Провеждане на процедура за избор на обществен посредник на Община Габрово
На основание чл. 21а, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на обществения посредник на Община Габрово, Общински съвет Габрово
РЕШИ:
1. Да се проведe процедура за избор на обществен посредник на Община
Габрово съгласно Правилника за организацията и дейността на обществения
посредник на Община Габрово при следните изисквания към кандидатите:
- да са с постоянен и настоящ адрес на територията на Община Габрово;
- да са с висше образование - образователна степен „магистър” или „бакалавър”;
- с най-малко пет години общ трудов стаж;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
2. Необходимите документи, които следва да бъдат подадени от кандидатите за
обществен посредник на Община Габрово, са както следва :
- заявление ;
- автобиография;
- свидетелство за съдимост;
- копие от трудовата/служебната книжка или документ, удостоверяващ трудовия
стаж;
- копие от дипломата за висше образование;
- декларация, че не е в съпружески, фактически, родствени, имуществени,
търговски и финансови връзки с кмета и заместник кметовете на Община Габрово и
Председателя на Общински съвет Габрово, което би могло да доведе до конфликт на
интереси с оглед надлежното изпълнение на функциите му на обществен посредник.
- концепция за дейността си като обществен посредник до пет стандартни
печатни страници;
- други документи (препоръки, сертификати и др.), които по тяхна преценка са в
подкрепа на кандидатурата им.
3. Заявленията за участие заедно с необходимите документи се подават в
непрозрачен запечатан плик с придружително писмо с име и адрес и телефон за
контакт, а разработената концепцията за дейността, като обществен посредник се
представя в отделен запечатан плик, поставен в плика със заявлението и документите
за участие в процедурата.
4. Кандидатите следва да представят посочените в т. 2 документи по начина
посочен в т. 3 в деловодството на Община Габрово в срок до 16.30 ч. на 29.08.2008 г.

5. Създава и определя временна комисия за предварителен подбор на
кандидатите за обществен посредник в състав:

1. Председател Валерий Василев – председател на Общински съвет
2. Секретар: Ирена Митева- ст. юрисконсулт
3. Томислав Дончев – кмет
4. Диана Николова- н-к отдел „Човешки ресурси”
5. Ивелин Райчев - общински съветник
6. Тодор Тодоров - общински съветник
7. Лена Енева - общински съветник
8. Ивелин Стоянов - общински съветник
9. Галина Банковска - представител на НПО функциониращи на
територията на община Габрово
6. В срок до 05.09.2008г., комисията по т.5 разглежда представените от
кандидатите документи в закрити заседания (без разработените концепции) и обявява,
кандидатите отговарящи на изискванията на чл.10, ал.1 и представили документи по
чл.10, ал.2 от Правлника за организацията и дейността на обществения посредник на
Община Габрово, както и определя дата, мястото и часа за провеждане на
събеседването в един местен всекидневник, интернет страницата на Община Габрово и
ЦИУГ на Община Габрово.
7. Одобрява следните критерии и начин на оценяване за извършване на
предварителен подбор на допуснатите до събеседване кандидати за обществен
посредник:
7.1. Оценка на представената концепция:
- изчерпателност – от 1 до 10 точки;
- задълбоченост – от 1 до 10 точки;
- познаване на нормативната база – от 1 до 10 точки;
- реалистичност и приложимост – от 1 до 10 точки.
7.2. Оценка от събеседването:
- представяне и защита на концепцията- от 1 до 10 точки;
- умения за аргументиране на изложени и застъпени тези – от 1 до 10 точки;
- мотивация - от 1 до 10 точки;
- комуникативност – от 1 до 10 точки;
- познаване на законодателството в областта на местното самоуправление – от 1
до 10 точки;
- познаване възможностите на защита на правата на гражданите пред местнат
власт – от 1 до 10 точки;
7.3. Оценката се формира, като резултат от индивидуалните оценки поставени
от всеки едни от членовете на времената комисия. Времената комисия ще извърши
класирането на кандидатите съобразно полученият краен брой точки.
7.4. След приключване на работата си времената комисия да внесе в Общинския
съвет протокола от своята работа за утвържадане и да предложи на съвета класираните
на първите две места кандидати за представяне пред Общинския съвет на концепциите
и провеждане на избор за Обществен посредник на Община Габрово.
8. Възлага на Председателя на Общинския съвет в 7 дневен срок от приемане на
настоящото решение да публикува обява за провеждането на предварителния подбор в

едни местен всекидневник, интернет страницата на Община Габрово и ЦИУГ на
Община Габрово.

РЕШЕНИЕ № 155
31.07.2008 год.
провеждане конкурс за избор на управител на „Общински пазари” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т.6, чл. 19
и раздел V от НРУСОЧКТД на Общински съвет, Общинският съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се проведе конкурс за избор на управител на „Общински пазари" ЕООД по
реда и при спазване на раздел V(пети) от НРУСОЧКТД при следните минимални и
специфични изисквания към кандидатите, както следва:
1.1 Минимални изисквания:
 висше образование;
 общ трудов стаж не по-малко от пет години;
 да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска
дейност;
1.2. Специфични изисквания:
 минимум три години управленски опит;
 притежаването на документ за управление МПС е предимство.
 владеенето на един от официалните езици в Европейския съюз, друг чужд
език, като за предпочитане са английски, френски или немски език и
притежаването на компютърна грамотност са предимство;
2. Кандидатите в срок от 20 дни след публикуването на обявата за конкурса
следва да представят в деловодството на Община Габрово в запечатан непрозрачен
плик с изписано име на кандидата следните документи:
- заявление за участие в конкурса;
- автобиография;
- копие от документ удостоверяващ трудов стаж;
- нотариално заверено копие от документ за висше образование;
- свидетелство за съдимост;
- копие от документ за управление на МПС/ако има/;
- препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които
досега са заемали длъжността
- препоръки от предишни работодатели за управленски умения/ако има/;
- декларация, че кандидата не е лишен от правото да упражнява търговска
дейност;
- декларация по чл. 142 от Търговския закон;
3. Бизнес - задачата на търговското дружество за три години е:
 Управление на договорите за наем с цел защита на финансовите интереси
на дружеството.
4. Критерите за оценка на бизнес програмите са:
 Степен на реална приложимост на бизнес-програмата - от 2 до 6 точки;
 Съответствие на бизнес - програмата с целите на бизнес - задачата на
дружеството - от 2 до 6 точки;
 Съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба - 2 до 6 точки.

5. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса за избор на
управител на "Общински пазари" ЕООД в състав:
Председател:
Секретар:
Членове:

Томислав Дончев
Ирена Митева
1. Калинка Пенева
2. Николай Сираков
3. Диана Николова
4. Добромир Проданов
5. Добромир Валачев
6. Марин Боевски
7. Марияна Даракчиева
8. Стефан Христов

6. Задължава Кмета на общината след финализиране на конкурсната процедура
да внесе в Общински съвет Габрово за утвърждаване проект на договор за управление
с лицето номинирано за управители на „Общински пазари” ЕООД - Габрово.

РЕШЕНИЕ № 156
31.07.2008 год.

Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост /ПИ № 14218.544.18
по кадастралната карта на гр.Габрово, заедно с построената в него сграда – кв.
Йовчевци/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1
и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот
– частна общинска собственост, актуван с АОС № 1151 от 26.05.2008 г. и № 364 от
29.07.1997 г., представляващ ПИ № 14218.544.18 по кадастралната карта на гр.Габрово
с площ 781 кв.м., заедно с построената в него масивна сграда на един етаж със
застроена площ 177 кв.м., при начална тръжна цена 18 700.00 /осемнадесет хиляди и
седемстотин/ лева без ДДС.
Като условие в публично оповестеният конкурс да се заложи: бъдещият купувач
да обособи в сградата магазин за хранителни и промишлени стоки от първа
необходимост, който да функционира за срок не по-малък от 5/пет/ години.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Цената на имота да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила
на заповедта на кмета за определяне на купувач.
Сградата е законно построена. Възстановяването на строителните книжа е за
сметка на купувача.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 157
31.07.2008 год.
Продажба на недвижим имот-частна общинска собственост /ПИ № 14218.538.72 по
кадастралната карта на гр.Габрово, заедно със сгради – кв.Етър/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1
и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим
имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 281 от 14.04.1997 г.,
представляващ ПИ № 14218.538.72 по кадастралната карта на гр.Габрово , заедно с
построените в него масивна сграда на два етажа със сутерен с кад.№ 14218.538.72.1,
със застроена площ 160 кв.м. и едноетажна сграда със сутерен с кад.№ 14218.538.72.2,
със застроена площ 74 кв.м., който по ЗРП на кв.Етър, гр.Габрово е урегулиран
поземлен имот VІІІ-55 от кв. 21,при начална тръжна цена на 143 300.00 /сто
четиридесет и три хиляди и триста/ лева, без ДДС.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Цената на имота да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила
на заповедта на кмета за определяне на купувач.
Сградите са законно построени и по действащия устройствен план на кв.Етър,
гр. Габрово двуетажната сграда е запазена като елементи на застрояване.
Възстановяването на строителните книжа е за сметка на купувача.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 158
31.07.2008 год.
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Жилищна сграда на ул.
Емануил Манолов/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т. 1
и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 30 от НРУЖННОЖ на Общински съвет,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на недвижим
имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 1627/01.11.2004 г.,
представляващ масивна жилищна сграда, състояща се от сутерен, етаж и таванска стая
в подпокривното пространство, със застроена площ 137 кв.м., заедно с правото на
строеж върху поземлен имот № 14218.505.342 по кадастралната карта на гр.Габрово,
който е ПИ 329 от кв.152 по действащия устройствен план на гр.Габрово – ІІ етап, ІІІ
част, включен в УПИ VІІ – за жил.строителство и общ. обслужване, при начална
тръжна цена 139 500.00 /сто тридесет и девет хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.
Купувачът дължи и всички данъци и такси по сделката.
Цената да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в сила на
заповедта на кмета за определяне на купувач.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 159
31.07.2008 год.
Даване съгласие от Общински съвет за промяна на място за преминаване на проектен
полски път
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с т. 11 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и изготвяне на Подробен устройствен
оплан – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за преотреждане на земеделска земя,
собственост на „ГАБИНВЕСТ” ЕООД за неземделски нужди – Предприятие за
обработка на части за ловно оръжие, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Дава съгласие да бъде изместена част от проектен полски път № 14218.22.88 с
площ от 79.51 кв.м. преминаващ между ПИ № 14218.22.64 и ПИ № 14218.22.48 и част
от проектен полски път с № 14218.22.25 с площ от 131.69 кв.м., преминаващ между
ПИ № 14218.22.14 и ПИ № 14218.22.4, като новото трасе се прокара за сметка на
поземлени имоти № 14218.22.48, № 14218.22.13, и № 14218.22.14 и тангиращо с
южните им граници, като последните са изцяло собственост на „ГАБИНВЕСТ” ЕООД,
със седалище ул. Баланска №6, гр. Габрово, представлявано от Управителя Румяна
Петкова Пенчева.
Приложение: Скици – 2 бр.

РЕШЕНИЕ № 160
31.07.2008 год.
Участие на Община Габрово като партньор в рамките на проект „Гражданският
контрол – гарант за прозрачна и достъпна местна власт” по ОП Административен
капацитет
На основание чл. 61, ал. 1 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на проект
„Гражданският контрол – гарант за прозрачна и достъпна местна власт”, Общински
съвет Габрово РЕШИ:
Дава съгласие за сключване на Споразумение за партньорство между водещ
партньор Фондация Помощ за самопомощ, Асоциация за социални изследвания и
приложни изследователски практики и Община Габрово за съвместно изпълнение на
проект „Гражданският контрол – гарант за прозрачна и достъпна местна власт”.
Приложение: Споразумение за партньорство

РЕШЕНИЕ № 161
31.07.2008 год.
Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по Програма ФАР
BG2006/018-343.01.01 – Деинституционализация посредством предоставяне на услуги
в общността за рискови групи (фаза 3)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с мерките
деинституционализация на специализираните институции и кандидатстване
Община Габрово с проектно предложение „Защитено жилище за предоставяне
алтернативни социални услуги на децата, напускащи Дом за деца, лишени
родителски грижи”, Общински съвет Габрово РЕШИ:

за
на
на
от

1. Отменя свое Решение № 210 от 26.07.2007 г.
2. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства по Програма ФАР
BG2006/018-343.01.01 "Деинституционализация посредством предоставяне на услуги в
общността за рискови групи" с проектно предложение „Защитено жилище за
предоставяне на алтернативни социални услуги на децата, напускащи Дом за деца,
лишени от родителски грижи’.
3. Предоставя за безвъзмездно ползване за целта на проект „Защитено жилище
за предоставяне на алтернативни социални услуги на децата, напускащи Дом за деца,
лишени от родителски грижи’ за срок от 5 /пет/ години недвижим имот, частна
общинска собственост – апартамент 24, ет. 9 от жилищен блок на ул. Чардафон 12,
състоящ се от три стаи, столова, черна кухня, сервизни помещения, килер и две тераси,
със застроена площ 101,20 кв. м., съгласно АОС №1348.
4. Задължава Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими
действия при кандидатстването и реализирането на проекта.
Приложения: АОС №1348/04.03.2003 г.

РЕШЕНИЕ № 162
31.07.2008 год.
Дарение на имот частна-общинска собственост, представляващ имот №021038 с площ
3,602 дка, в землище Копчелии и ЕКАТТЕ 38577, общ.Габрово, местност Локвата,
начин на трайно ползване: изоставена нива – жп.кантон, категория на земята: шеста
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал.
5 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Община Габрово дарява Министерството на извънредните ситуации за
нуждите на Териториалната дирекция “Гражданска защита”- област Габрово,
недвижим имот частна-общинска собственост, представляващ имот № 021038 с площ
3,602 дка, в землище Копчелии и ЕКАТТЕ 38577, общ.Габрово, местност Локвата,
начин на трайно ползване: изоставена нива – жп.кантон, категория на земята: шеста,
при граници:имоти № 000030 – местен път; №000132-полски път; № 000075-път ІІІ
клас и № 021037 – храсти, актуван с АОС №650 от 23.04.2007г..
2. Задължава Кмета на Община Габрово в двумесечен срок от приемане на
решението да предприеме действия по издаването на заповед и сключи договор за
дарение на гореописания имот.
Приложение:- скица;
- АОС №875/21.05.2001г.

