РЕШЕНИЕ № 186
03.09.2009 г.
Преобразуване на целодневна група в с. Яворец при ОДЗ “Дъга” – Габрово в
полудневна група
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1 на ППЗНП и във
връзка с чл. 2, ал. 8 на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. 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, Общински съвет Габрово
РЕШИ:
1. От учебната 2009/2010 г. целодневната група към ОДЗ “Дъга” – Габрово, с.
Яворец да се преобразува в полудневна група.
2. Трудово-правните отношения с персонала на целодневната група от с.
Яворец да се приведат в съответствие с Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за
преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в
системата на народната просвета.
3. Възлага на Кмета на Общината в двуседмичен срок от приемането на
настоящото решение да издаде Заповед за преобразуване от целодневна група в
полудневна група и я обнародва в “Държавен вестник” в съответствие с чл. 15, ал. 4
от ППЗНП.

РЕШЕНИЕ № 187
03.09.2009 г.
Закриване на Начално училище ”Найден Геров”, с. Яворец, Община Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 10, ал. 6 от ЗНП, във връзка с
чл. 12, ал. 4 от ППЗНП, Общински съвет Габровo РЕШИ:
1. Да се закрие Начално училище ”Найден Геров”, с. Яворец, Община Габрово,
считано от 15.09.2009 г.
2. За учениците на училището от начален етап на обучение да се осигури
прием за учебната 2009/2010 година в СОУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово, ул. Любен
Каравелов № 48.
3. Задължителната училищна документация и наличния инвентар да се приеме
от СОУ „Райчо Каролев”, гр. Габрово, ул. Любен Каравелов № 48. Финансовото
обезпечаване на дейностите по закриването да се осигурят от бюджета на НУ „Н.
Геров” и при недостиг от Община Габрово.
4. За преимуществен ползвател на моторното превозно средство /МПС/ микробус марка „Ситроен” модел „Джъмпър 33 МН 2,2 HDI”, 8+1 места, рег. № С 15
72 НА се определя Средно общообразователно училище „Райчо Каролев” – Габрово,
ул. Любен Каравелов № 48 след закриване на НУ „Н. Геров”. Моторното превозно
средство да се ползва от училището по предназначението, посочено в Договор № Д
01-281 от 08.11.2005 г. - за превоз на ученици до 16-годишна възраст, от населени
места на Община Габрово, в които няма училища.
5. Задължава Кмета на Общината Габрово да изпрати своевременно в МОМН
копие от настоящото Решение на Общински съвет Габрово, съгласно чл. 4 на
Договор № Д 01-281 от 08.11.2005 г.
6. Задължава Кмета на Община Габрово, в двуседмичен срок от приемане на
настоящото Решение, да изпрати до Министъра на образованието, младежта и
науката чрез Регионален инспекторат по образованието- Габрово мотивирано
предложение за закриване на Начално училище „Найден Геров”, с. Яворец, Община
Габрово, съгласно чл.12, ал. 2, ал. 4 и ал. 7 от ППЗНП.
Приложение: ксерокопие на Договор № Д 01-281 от 08.11.2005 г.

РЕШЕНИЕ № 188
03.09.2009 г.
Промяна на вида социална услуга за деца в общността, резидентен тип - от
„Защитено жилище” в „Център за настаняване от семеен тип”, прието с Решение на
Общински съвет Габрово № 119/25.06.2009 г., считано от 01.01.2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 36а, ал. 2, т. 1, предложение
трето от Правилника за приложение на закона за социално подпомагане, Общински
съвет Габрово РЕШИ:
1. Променя вида социална услуга, открита с Решение № 119/25.06.2009г., като
същата става от „Защитено жилище” в „Център за настаняване от семеен тип”, за
деца до 18 годишна възраст, или до завършване на средно образование, но не повече
от 20 години. Запазва се капацитета. Услугата ще се предоставя в недвижим имот
частна общинска собственост, на ул. „Чардафон” № 12, ап. 24 в гр.Габрово
2. Финансирането на социалната услуга в общността, резидентен тип - „Център
за настаняване от семеен тип” ще се осъществява, като делегирана от държавата
дейност чрез общинския бюджет на основата на утвърден с Решение на МС годишен
стандарт за услугата, считано от 01.01.2010 г.
3. Възлага на Кмета на Община Габрово да изпрати Решението, комплектовано
с необходимите документи до Директора на Регионална Дирекция „Социално
подпомагане” – Габрово, съгласно чл.36а от ППЗСП.
Приложение: 1. Копие от документ за собственост на жилището, където ще се
предоставя социалната услуга;
2. Решение № 119/25.06.2009 г. на Общински съвет Габрово.

РЕШЕНИЕ № 189
03.09.2009 г.
Определяне средната месечна посещаемост на децата в групите на общинските
целодневни детски градини и обединените детски заведения
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 2, ал. 6 от Наредба
№ 7 от 29.12.2000 г. 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, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Средната месечна посещаемост на децата в групите на общинските
целодневни детски градини и обединените детски заведения да бъде както следва:
1.1. За яслените групи с деца от 3 месеца до 3 годишна възраст и за деца от І
група /3-4 годишни/ – 12 деца.
1.2. За групите с деца от 4 до 7 годишна възраст – 14 деца.
2. Средната месечна посещаемост да се наблюдава от общинска
администрация за период не по-малък от два последователни месеца, като при
намаляване на броят на децата в отделни групи под определената минималната
средна месечна посещаемост, групите се разформироват и сливат с останалите
3. Възлага на Кмета на Общината в двуседмичен срок от приемането на
настоящото решение да издаде необходимите заповеди за неговото прилагане и
изпълнение.

РЕШЕНИЕ № 190
03.09.2009 г.
Одобряване на паралелките от общинските училища, с брой ученици под
установения с Наредба №7 на МОН минимум, за учебната 2009/2010 годна.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 от Наредба №7
от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и
децата в паралелките и групите на училищата, детските градини и обслужващите
звена и във връзка с чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 на същата наредба, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Одобрява за учебната 2009/2010 година паралелките, с брой ученици под
установения минимум в общинските училища, както следват:
НУ „Христо Смирненски”:
I клас – една паралелка с 9 ученици;
II клас – една паралелка с 11 ученици;
III клас – една паралелка с 10 ученици;
IV клас – една паралелка с 13 ученици;
VI ОУ „Иван Вазов”
VI клас – една паралелка със 17 ученици;
VIII клас – една паралелка с 15 ученици;
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
VIII клас – една паралелка със 17 ученици
2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес през учебната
2009/2010 година за паралелките по т. 1, да се осигурят от местни приходи на
Община Габрово.
3. Допълнителните средства за обезпечаването на учебния процес да се
осигурят от местни приходи на Община Габрово и в случаите по чл. 11а, ал. 1 от
Наредба 7 на МОН, при минимум 9 /девет/ ученици в началото на учебната година за
паралелката в първи клас на НУ „Христо Смирненски”.
4. Общински съвет Габрово задължава Кмета на общината, в качеството си на
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, в двуседмичен срок от излизане на
настоящото решение, да изпрати чрез РИО Габрово мотивирано искане до
Министъра на образованието и науката за разрешение функционирането на
самостоятелни паралелки в първи клас на НУ „Христо Смирненски” – Габрово.

РЕШЕНИЕ № 191
03.09.2009 г.
Придобиване право на собственост от Община Габрово върху имот – частна
държавна собственост /в м. „Узана”, общ. Габрово/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 2 от ЗОС и чл. 4, ал. 1,
във връзка с чл. 3, т. 3 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Община Габрово, със седалище и адрес на управление: гр.Габрово, пл.
„Възраждане” № 3, идентификационен № по ДДС BG 000215630, представлявана от
кмета Томислав Пейков Дончев да придобие право на собственост върху следния
имот – частна държавна собственост, а именно: имот с идентификатор 14218.861.1,
находящ се в землището на гр.Габрово, община Габрово, област Габрово по
кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД – 18 50/31.08.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 2.282 дка / два
декара двеста осемдесет и два кв.м./, при съседи: 14218.323.131, 14218.325.1,
14218.325.3, 14218.323.127, върху който е построена сграда, представляваща „Хижа
на Община Габрово” в местността „Узана”, актувана с АОС № 1477 от 17.10.2003 г.,
като закупи същия от Държавна агенция по горите за сумата от 1 797.00 /хиляда
седемстотин деветдесет и седем/ лева.
Община Габрово дължи и 2% режийни разноски върху цената за закупуване на
имота, в размер на 35.94 лв./ тридесет и пет лева и деветдесет и четири стотинки/.
2. Средствата по точка 1 да бъдат осигурени от фонд „Резервен”.

РЕШЕНИЕ № 192
03.09.2009 г.
Искане за внасяне на предложение за отпускане на персонална пенсия на Йосиф
Тониславов Йосифов, живущ в гр. Габрово, ул.„Чумерна” № 20
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 във връзка с чл.7,
ал. 2, т. 1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Габрово
РЕШИ:
Да се внесе предложение в Министерски съвет на Република България за
отпускане на персонална пенсия на Йосиф Тониславов Йосифов, живущ в гр.
Габрово, ул. „Чумерна” №20.

РЕШЕНИЕ № 193
03.09.2009 г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на
Кабинет за дентална медицина - публична общинска собственост, находящ се в ПМГ
“Акад. Иван Гюзелев”, гр. Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 12, ал. 2 и чл. 86, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под
наем на част от имот - публична общинска собственост, находяща се в ПМГ “Акад.
Иван Гюзелев”, гр. Габрово, представляваща Кабинет за дентална медицина,
разположен на първия етаж от втори кабинетен корпус – източна страна на
училищната сграда, с достъп откъм източния вход на училището, с право на ползване
на санитарен възел, с полезна площ от 16,80 кв.м., с предназначение – дентална
медицина, за срок от 5 /пет/ години, считано от датата на подписване на договора за
наем. Начална тръжна цена - 35,00 /тридесет и пет/ лв. Върху наемната цена не се
начислява ДДС.
2. Публичният търг да се проведе по реда на чл.12, ал.3 от НРПУРОИ на
Общински съвет Габрово, при условията, предвидени в глава VІ от същата Наредба.
3. Задължава директора на ПМГ “Акад. Иван Гюзелев” да открие процедурата
за отдаване под наем в срок до 1 /един/ месец, считано от датата на получаване на
решението.

РЕШЕНИЕ № 194
03.09.2009 г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на
Книжарница, находяща се в ОУ “Иван Вазов”, гр. Габрово – част от публична
общинска собственост
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от Закона за общинската
собственост, чл.12, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово
1. Да се открие процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под
наем на част от имот - публична общинска собственост, представляваща
самостоятелно обособена Книжарница, разположена на първия етаж от двуетажна
масивна сграда, находяща се на ул. „Веселие”, в парцел ХХХV, кв. 18 по плана на гр.
Габрово – 73-та част, предоставена на ОУ „Иван Вазов”, гр. Габрово, със
самостоятелно обособен вход от южната страна, с право на ползване на санитарен
възел, с полезна площ от 6,00 кв.м., с предназначение – продажба на книжарски
стоки и ученически пособия, за срок до 30.06.2014 г. Начална месечна наемна цена 14,00 /четиринадесет/ лв. Върху наемната цена не се начислява ДДС.
2. Публичният търг да се проведе по реда и условията, предвидени в глава VІ
от НРПУРОИ на Общински съвет Габрово.
3. Задължава директора на ОУ “Иван Вазов”, гр. Габрово, да открие
процедурата за провеждане на публичен търг за отдаване под наем в едномесечен
срок, считано от датата на изтичане срока на договора за наем.

РЕШЕНИЕ № 195
03.09.2009 г.
Даване съгласие за безвъзмездно придобиване на имоти - частна държавна
собственост на основание чл. 54 от Закона за държавната собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗОС и
чл. 3, т. 2 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната собственост,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Габрово да придобие безвъзмездно право на
собственост върху недвижими имоти – частна държавна собственост, за изграждане
на паркинг, ски-училище, ски-гардероб и тоалетни в курортно-туристически обект
”Узана”, съгласно подробен устройствен план, одобрен със Заповед №
185/03.02.2006г. на Кмета на Община Габрово, а именно:
- ПИ 14218.756.2, находящ се в гр.Габрово, община Габрово, област Габрово,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1850/31.08.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 1,493 дка /един декар
четиристотин деветдесет и три квадратни метра/, стар идентификатор: 274015,
квартал: 99032, при съседи: 14218.756.1, 4218.323.20, 14218.323.24, 14218.321.273,
14218.321.279, съгласно скица № 882/25.02.2009г., издадена от Служба по геодезия,
картография и кадастър – гр. Габрово и Акт за частна държавна собственост №
1341/27.09.2006г., вписан в Служба по вписванията гр.Габрово с вх. рег. №
3709/03.10.2006г., под № 121, том ХІІ, н.д. 2916.
- ПИ 14218.321.278, находящ се в гр.Габрово, община Габрово, област
Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-50/31.08.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 0,290 дка /двеста
и деветдесет квадратни метра/, стар идентификатор: 274016, квартал: 99032, при
съседи: 14218.321.279, 14218.321.280, съгласно скица № 879/25.02.2009г., издадена
от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Габрово и Акт за частна
държавна собственост № 1342/27.09.2006г., вписан в Служба по вписванията
гр.Габрово с вх. рег. № 3710/03.10.2006г., под № 122, том ХІІ, н.д. 2920.
- ПИ 14218.756.1, находящ се в гр.Габрово, община Габрово, област Габрово,
по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-1850/31.08.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 1,481 дка /един декар
четиристотин осемдесет и един квадратни метра/, стар идентификатор: 274019,
квартал: 99032, при съседи: 14218.323.20, 14218.756.2, 14218.323.24, 14218.321.279,
съгласно скица № 881/25.02.2009г., издадена от Служба по геодезия, картография и
кадастър – гр. Габрово и Акт за частна държавна собственост № 1343/27.09.2006г.,
вписан в Служба по вписванията гр.Габрово с вх. рег. № 3711/03.10.2006г., под №
123, том ХІІ, н.д. 2921.
- ПИ 14218.321.280, находящ се в гр.Габрово, община Габрово, област
Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
РД-18-50/31.08.2007г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ 2,357 дка /два
декара триста петдесет и седем квадратни метра/, стар идентификатор: 274058,
квартал: 99032, при съседи: 14218.321.278, 14218.321.279, 14218.321.281, съгласно
скица № 880/25.02.2009г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър –
гр. Габрово и Акт за частна държавна собственост № 1344/27.09.2006г., вписан в

Служба по вписванията гр.Габрово с вх. рег. № 3712/03.10.2006г., под № 124, том
ХІІ, н.д. 2922.
2. Упълномощава Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок от приемане
на настоящото решение да предприеме необходимите действия по изпълнението му.
Приложения:
1. АЧДС № 1341/27.09.2006г. и скица № 882/25.02.2009г. от СГКК – гр. Габрово;
2. АЧДС № 1342/27.09.2006г. и скица № 879/25.02.2009г. от СГКК – гр. Габрово;
3. АЧДС № 1343/27.09.2006г. и скица № 881/25.02.2009г. от СГКК – гр. Габрово;
4. АЧДС № 1344/27.09.2006г. и скица № 880/25.02.2009г. от СГКК – гр. Габрово;
5. Заповед № 462 /01.04.2009г. на председател на ДАГ;
6. Извадка от влязъл в сила ПУП за имотите.

РЕШЕНИЕ № 196
03.09.2009 г.
Продажба на имот – частна общинска собственост /„Кафе-аперитив”, ул.”Първи май”
№ 1, гр.Габрово/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, във връзка чл.
46, ал. 1, т. 1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се открие процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на
имот – частна общинска собственост, актуван с АОС № 477 от 21.10.1997 г.,
представляващ „Кафе-аперитив”, в партера на сградата на ул.”Първи май” № 1,
гр.Габрово /обект 14218.510.242.1.2 по кадастралната карта на гр.Габрово/, със
застроена площ 92 кв.м., спомагателни помещения в сутерена /обект
14218.510.242.1.11 по кадастралната карта на гр.Габрово/, със светла площ 28.30
кв.м. заедно с 6.482 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж
върху поземлен имот 14218.510.242 по кадастралната карта на гр. Габрово, при
съседи: имоти 14218.510.254; 14218.510.241; 14218.510.277; 14218.510.243;
14218.510.253, актуван с АОС № 1345 от 30.07.2009 г., при съседни самостоятелни
обекти в сградата: за обект 14218.510.242.1.2: на същия етаж - няма; под обекта –
14218.510.242.1.11; над обекта - 14218.510.242.1.5; за обект 14218.510.242.1.11: на
същия етаж - няма; под обекта – няма; над обекта 14218.510.242.1.2,
Началната тръжна цена е 318 730.00 /триста и осемнадесет хиляди седемстотин
и тридесет/ лева, заедно с правото на строеж.
Изграденият пред заведението навес - слънцезащитна конструкция е общинска
собственост и не е включен в цената. Навесът е временно съоръжение към Кафеаперитива, със срок до възникване на градоустройствена необходимост от терена, и
ако бъдещият купувач използва обекта по предназначението му, може да го ползва
под наем за определен срок.
Ако обектът се преустрои с друго предназначение, различно от заведение за
хранене, навесът се премахва.
Имотът се намира в идеален център 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: Схеми – 2 бр.; Скица

РЕШЕНИЕ № 197
03.09.2009 г.
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:
1.1. І-ва група - „Жилища за настаняване на граждани с установени жилищни
нужди”
Било: 543 броя
Става: 542 броя
1.2. ІV-та група - “Резервни жилища”
Било: 25 броя

Става: 26 броя

2. Изменя Приложение № 1 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
Намалява броя на жилищата за настаняване на граждани с установени
жилищни нужди с 1 брой:
 гр. Габрово, кв. „Кряковци” № 33А, ет. 3, ап. 5
двустаен апартамент.
3. Изменя Приложение № 4 към Решение № 19 от 31.01.2008 г., както следва:
Увеличава броя на резервните жилищата с 1 брой:
 гр. Габрово, кв. „Кряковци” № 33А, ет. 3, ап. 5

двустаен апартамент.

РЕШЕНИЕ № 198
03.09.2009 г.
Отпускане еднократна парична помощ на Елена Василева Богданова необходима за
погребението на брат и, Радко Василев Радков – почетен гражданини на Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово, РЕШИ:
1. Да се отпусне безвъзмездно на Елена Василева Богданова еднократна
помощ в размер на 500.00 лв. /петстотин лева/ за заплащане на разходи по
погребението на Радко Василев Радков, които да бъдат изплатени от бюджета на
Община Габрово /2009 г./, от средствата предвидени за изплащане на помощи по
Решение на Общинския съвет – Дейност 2/112, §42/14
2. Задължава Кметът на Община Габрово да предприеме необходимите
действия за изплащане на помощта на Елена Василева Богданова.

