РЕШЕНИЕ № 2
06.12.2007 год.
Приемане на първо четене изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
общинската администрация
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема на първо четене изменение и допълнение в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
В Глава пета
Заседания на Общински съвет
СТАВА :
Чл. 21. Общинският съвет създава и избира следните комисии:
1.Комисия по икономика, туризъм и управление на общинската собственост;
2. Комисия по финанси и бюджет;
3. Комисия по градоустройство, комунално стопанство и транспорт;
4. Комисия по административно обслужване, обществен ред и сигурност;
5. Комисия по младежта и спорта ;
6. Комисия по образование и наука ;
7. Комисия по културата и вероизповеданията ;
8. Комисия по селско, горско, ловно стопанство и екология ;
9. Комисия по европейска интеграция, международни контакти и проекти;
10. Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в неравностойно
положение.

РЕШЕНИЕ № 3
06.12.2007 год.
Приемане на второ четене изменение и допълнение на Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му
общинската администрация
На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема на второ четене изменение и допълнение в Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
Глава пета
Заседания на Общински съвет
СТАВА:
Чл. 21. Общинският съвет създава и избира следните комисии:
1.Комисия по икономика, туризъм и управление на общинската собственост;
2. Комисия по финанси и бюджет;
3. Комисия по градоустройство, комунално стопанство и транспорт;
4. Комисия по административно обслужване, обществен ред и сигурност;
5. Комисия по младежта и спорта ;
6. Комисия по образование и наука ;
7. Комисия по културата и вероизповеданията ;
8. Комисия по селско, горско, ловно стопанство и екология ;
9. Комисия по европейска интеграция, международни контакти и проекти;
10. Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в неравностойно
положение.

РЕШЕНИЕ № 4
06.12.2007 год.
Определяне числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет
Габрово.
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Определя броя на членовете на постоянните комисии от по 5/пет/ общински
съветника;
2. Определя ръководствата на постоянните комисии да са от по 2/два/
общински съветника, както следва:
- Председател;
- Заместник председател;
3. Съгласно чл.21 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Габрово избира поименен състав на постоянните комисии на съвета,
както следва:
3.1. Комисия по икономика, туризъм и управление на общинската
собственост
Председател: Стефан Парашкевов
Зам. председател: Стефан Деевски
Членове:
1. Димитър Михайлов
2. Добромир Проданов
3. Стилияна Тинчева
4. Любен Ялъмов
5. Ивелин Стоянов
3.2. Комисия по финанси и бюджет
Председател: Диана Гатева
Зам. председател: Мариана Даракчиева
Членове:
1. Цветомир Михов
2. Калоян Енчев
3. Лена Енева
4. Марин Боевски
5. Стефан Христов
3.3. Комисия по градоустройство, комунално стопанство и транспорт
Председател: Димитър Димитров
Зам. председател: Иван Николов
Членове:
1. Цветомир Михов
2. Димитър Михайлов
3. Фьодор Леонтиев
4.Тодор Тодоров
5. Ивелин Райчев
3.4. Комисия по административно обслужване, обществен ред и сигурност
Председател: Лена Енева

Зам. председател: Добромир Проданов
Членове:
1. Диана Гатева
2. Николай Аянов
3. Виктор Спасов
4. Добри Христов
5. Славчо Василев
3.5. Комисия по младежта и спорта
Председател: Пламен Недков
Зам. председател: Ивелина Пеева
Членове:
1. Добри Христов
2. Пламен Петров
3. Яни Вангелов
4. Николай Аянов
5. Стефан Христов
3.6. Комисия по образование и наука
Председател: Никола Данчев
Зам. председател: Добромир Валачев
Членове:
1. Димитър Михайлов
2. Таня Христова
3. Ивелина Пеева
4. Миглена Пройнова
5. Стефан Парашкевов
3.7. Комисия по културата и вероизповеданията
Председател: Митко Даскалов
Зам. председател: Фьодор Леонтиев
Членове:
1. Никола Данчев
2. Виктор Спасов
3. Божидар Стойков
4. Калоян Енчев
5. Добромир Валачев
3.8. Комисия по селско, горско, ловно стопанство и екология
Председател: Тодор Тодоров
Зам. председател: Ивелин Райчев
Членове:
1. Велин Пеев
2. Яни Вангелов
3. Митко Даскалов
4. Стилияна Тинчева
5. Иван Николов
3.9. Комиси по европейска интеграция, международни контакти и проекти
Председател: Таня Христова
Зам. председател: Божидар Стойков
Членове:
1. Веселина Димова
2. Калоян Енчев
3. Ивелин Стоянов
4. Любен Ялъмов
5. Марин Боевски

3.10. Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в неравностойно
положение
Председател: Веселина Димова
Зам. председател: Пламен Петров
Членове:
1. Славчо Чавдаров
2. Миглена Пройнова
3. Мариана Даракчиева
4. Таня Христова
5. Цветомир Михов

РЕШЕНИЕ № 5
06.12.2007 год.
Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на Общината и
кметовете на кметства Враниловци, Гергини, Гъбене, Драгановци, Донино, Жълтеш,
Лeсичарка, Поповци, Чарково и Яворец.
На основание чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община
Габрово и кметовете на кметства Враниловци, Гергини, Гъбене, Драгановци, Донино,
Жълтеш, Лeсичарка, Поповци, Чарково и Яворец. считано от встъпване в длъжност
на същите до м. декември 2007г. включително, както следва:
Основна заплата
- 1 163 лева /хиляда сто шейсет и три лв./

- Томислав Пейков Дончев
Кмет на община Габрово
- Теодора Гинкова Томова
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Враниловци
- Румяна Русева Кушева
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Гергини
- Марина Иванова Тодорова
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Гъбене
- Новак Георгиев Иванов
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Драгановци
- Вася Парашкевова Михайлова
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Донино
- Тодорка Колева Венкова
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Жълтеш
- Веселина Бонева Димова
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Лесичарка
- Румяна Иванова Иванова
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Поповци
- Дияна Христова Колева
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Чарково
- Коьо Кънчев Коев
- 525 лева /петстотин двадесет и пет лв./
кмет на кметство Яворец
2. Определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община
Габрово и кметовете на кметства Враниловци, Гергини, Гъбене, Драгановци, Донино,
Жълтеш, Лeсичарка, Поповци, Чарково и Яворец. считано от м. януари 2008г., както
следва:
Основна заплата
- 1 285 лева /хиляда двеста осемдесет и пет лв./

- Томислав Пейков Дончев
Кмет на община Габрово
- Теодора Гинкова Томова
- 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв./
кмет на кметство Враниловци
- Румяна Русева Кушева
- 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв./
кмет на кметство Гергини
- Марина Иванова Тодорова
- 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв. /
кмет на кметство Гъбене

- Новак Георгиев Иванов
- 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв./
кмет на кметство Драгановци
- Вася Парашкевова Михайлова - 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв./
кмет на кметство Донино
- Тодорка Колева Венкова
- 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв./
кмет на кметство Жълтеш
- Веселина Бонева Димова
- 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв./
кмет на кметство Лесичарка
- Румяна Иванова Иванова
- 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв./
кмет на кметство Поповци
- Дияна Христова Колева
- 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв./
кмет на кметство Чарково
- Коьо Кънчев Коев 595 лева /петстотин деветдесет и пет лв./
кмет на кметство Яворец
3. Върху посочения размер на основната заплата по т.1 и т.2 да се начислява и
съответното допълнително възнаграждение за професионален опит.

РЕШЕНИЕ № 6
06.12.2007 год.
Определяне възнаграждението на Председателя на Общинския съвет
На основание чл. 26, ал.1 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Определя основната заплата на Председателя на Общински съвет Габрово да е
в размер равен на този на кмета на Общината със съответното допълнително
възнаграждение за професионален опит.

РЕШЕНИЕ № 7
06.12.2007 год.
Приемане Декларация на Общински съвет Габрово и Община Габрово относно
проблемния трафик на тежкотоварни автомобили през Габрово
На основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински
съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема Декларация относно проблемния трафик на тежко товарни
автомобили през Габрово.
2. Възлага на Кмета на община Габрово да изпрати същата до изпълнителния
директор на Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”, Областния управител на
област Габрово, Министъра на регионалното развитие и благоустройството,
Министъра на транспорта и съобщенията, Председателя на Народното събрание и
Омбудсмана на Република България.
Приложение: Декларация относно проблемния трафик на тежкотоварни автомобили
през Габрово

РЕШЕНИЕ № 8
06.12.2007 год.
Определяне на представител на Общински съвет Габрово в Областния съвет за
развитие.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за
регионално развитие Общинския съвет Габрово РЕШИ:
Избира за представител на Общински съвет Габрово в Областния съвет за
развитие общинския съветник Стефан Здравков Парашкевов

РЕШЕНИЕ № 9
06.12.2007 год.
Удължаване срока на договорите за управление на търговските дружества със 100%
общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с 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. Удължава срока на договорите за управление на дружествата, както следва:
- „СДСС’ ЕООД – Петър Петров до провеждане на конкурс, но не по късно от
31.03.2008 год.
- „Радио Габрово” ЕООД – Маргарита Стоянова до провеждане на конкурс, но
не по късно от 31.03.2008 год.
- „Габрово фарм” ЕООД – Лъчезар Ангелов до провеждане на конкурс, но не
по късно от 31.03.2008 год.
- „Благоустрояване” ЕООД – Андрей Господинов до провеждане на конкурс,
но не по късно от 31.03.2008 год.
- „Обреди” ЕООД – Любомир Георгиев до следващото заседание на Общински
съвет Габрово
- „Габрово днес” ЕООД – Харитон Миланов до провеждане на конкурс, но не
по късно от 31.03.2008 год.
- „Общински пътнически транспорт” ЕООД – Александър Стоименов до
провеждане на конкурс, но не по късно от 31.03.2008 год.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово да подпише анекси за удължаване
срока на договорите с управителите на дружествата по т. 1
3. Задължава кмета на Община Габрово в срок до 10.02.2008 год. да внесе в
Общински съвет Габрово предложение по смисъла на чл. 19 от Наредбата за реда за
упражняване собствеността върху общинската част от капитала на търговските
дружества за откриване на конкурсните процедури на всички дружества.

РЕШЕНИЕ № 10
06.12.2007 год.
Продължаване срока на договори на основание § 78 от ЗОС
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §78, ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС във
връзка с чл.14, ал.8 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Продължава срока на договор за наем №32216/15.11.2004г. с ЕТ “ ДАР –
ДАРИНА СИРАКОВА” със седалище и адрес на управление: гр. Габрово,
ул.”Могильов “№43, представлявано от Дарина Тодорова Сиракова, до 15.11.2011г.,
като определя месечен наем в размер на 116 лв. /сто и шестнадесет лева/ без ДДС.
2. Задължава Кмета на Община Габрово в срок до 1 месец след приемане на
решението за подпише анекс за продължаване на договора при условията посочени в
т.1.

РЕШЕНИЕ № 11
06.12.2007 год.
Споразумение за предварително финансиране за об. “Реконструкция на кръстовище
бул. Могильов и ул. Ст.Караджа” гр. Габрово”
На основание чл. 21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Потвърждаваме действията във връзка със сключване на Споразумението,
предприети до момента.
2. Упълномощаваме кмета на Община Габрово за изпълнение на поетите
ангажименти по Споразумението.

РЕШЕНИЕ № 12
06.12.2007 год.
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска
собственост, представляваща 1 брой паркомясто в общински гараж на
ул.”Станционна”9
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от Закона за общинската
собственост и чл.10,ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Габрово, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 3 години на Окръжен съд
- Габрово паркомясто №10 в гаража на ул.”Станционна”9, за паркиране на един брой
автомобил.
2.Задължава Кмета в едномесечен срок от получаване на решението да издаде
заповед, в която се определят всички необходими действия по управлението на
имота, както и заплащането на всички консумативни разходи по ползването.

