
РЕШЕНИЕ  № 21 

28.02.2008 год. 

 

Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма 

на територията на община Габрово през 2007 г. и 

Приемане на Програма за развитие на туризма 

на територията на община Габрово през 2008 г. 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.10, ал.1 от ЗТ, във връзка с 

чл.93, ал.3 от ЗМДТ, Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

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

територията на община Габрово през 2007 г. 

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

Габрово през 2008 г. 

 

Приложение: 

1. Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на 

община Габрово през 2007 г 

2. Програмата за развитие на туризма на територията на община Габрово през 

2008 г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 22 

28.02.2008 год. 

 

Ново разглеждане на Решение № 11/ 31.01.2008 г. в частта относно провеждане  

конкурс за избор на управител на „Общински пътнически транспорт” ЕООД 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 

12, ал. 3 и раздел V от НРУСОЧКТД на Общински съвет Габрово, Общинският 

съвет РЕШИ: 

 

1. Отменя свое Решение № 11/31.01.2008 г. в частта му за провеждане на 

конкурс за избор на управител на „Общински пътнически транспорт" ЕООД; 

2. Удължава срока на Договора за управление на „Общински пътнически 

транспорт" ЕООД с Александър Стоименов до датата на подписване на договор с  

новоизбрания управител след проведен конкурс. 

3. Упълномощава кмета на Община Габрово да подпише анекс при условията 

на т. 2 от настоящото решение. 

4. Да се проведе конкурс за избор на управител на Общински пътнически 

транспорт" ЕООД по реда и при спазване на раздел V(пети) от НРУСОЧКТД 

при следните минимални и специфични изисквания към кандидатите, както следва: 

 

4.1 Минимални изисквания: 

 висше образование; 

 общ трудов стаж не по-малко от пет години;  

 да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо 

от реабилитацията;  

 да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска 

дейност; 

 

4.2. Специфични изисквания:   

 да отговаря на изискванията за достъп до класифицирана информация с ниво 

на класификация "Секретно" по чл.40, ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 по ЗЗКИ; 

 минимум три години управленски или организационен опит в транспорта е 

предимство; 

 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. 

 

5. 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;  

- медицинско свидетелство; 

- копие от документ за управление на МПС /ако е приложимо/;  

- препоръка от последната месторабота, освен за кандидатите, които досега 

са заемали длъжността; 

- препоръки  от предишни работодатели за управленски умения;  

- декларация, че кандидата не е лишен от правото да упражнява търговска 

дейност;  

- декларация по чл.142 от Търговския закон;  

- декларация за съгласие за провеждане на процедура по проучване за достъп 

до класифицирана информация;  

- препоръки от предишни работодатели /ако е приложимо/ 

 

      6. Бизнес - задачата на търговското дружество за три години е:  

 Подобряване качеството на услугата; 

 Предложение за оптимизиране на транспортната схема; 

 В предвид спецификата на дейността - увеличаване на обслужваните 

пътници с разработване на нови пазарни ниши; 

 Намаляване на загубите с 22 000  лева (двадесети и две хиляди) годишно; 

 Намаляване на задълженията към доставчици и кредитори с минимум 50 %; 

 Заделяне на суми от минимум 50 000 лева (петдесет хиляди) годишно за 

капиталови разходи. 

 

7. Критериите за оценка на бизнес програмите  са: 

 Степен на реална приложимост на бизнес-програмата - от 1 до 5 точки;  

 Съответствие на бизнес -програмата с целите на бизнес - задачата на 

дружеството - от 1 до 5 точки;  

 Съответствие на бизнес-програмата с нормативната уредба - 1 до 5 точки. 

  

8. Определя комисия за организиране и провеждане на конкурса за избор на 

управител на "Общински пътнически транспорт" ЕООД в състав:  

 

Председател: Томислав Дончев  

Секретар:  Ирена Митева 

Членове:  1. Калинка Пенева  

2. Николай Сираков 

3. Диана Николова 

4. Стефан Парашкевов 

5. Стефан Деевски 

6. Димитър Димитров 

7. Добромир Проданов 

8. Стилияна Тинчева 

9. Любен Ялъмов 

10. Цветомир Михов 

 

 



9. 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  „ОПТ” ЕООД - Габрово.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 23 

28.02.2008 год. 

 

Финансиране на участие на отбор на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” в Световно 

ученическо първенство по хандбал, девойки 2008 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

1. Отпуска сумата от 12 000 лв. на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” – Габрово за 

участие в Световно ученическо първенство по хандбал, девойки 2008 г., което ще 

се проведе от 29.03. до 06.04.2008 г. в Ikast-Brande – Дания. Средствата да бъдат 

отпуснати от фонд Резервен на Община Габрово, като тези средства не са включени 

в делегирания бюджет на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев”. 

2. Задължава директора на ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” до 10 дни след 

връщането на групата да представи на Община Габрово пълен отчет за средствата 

придружен с първичните разходо-оправдателни документи като се съобразява с 

приложената план-сметка 

 

Приложение: План-сметка 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 24 

28.02.2008 год. 

 

Пряк избор на управители на “Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД, 

„Габрово фарм”ЕООД и „Благоустрояване”ЕООД 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 2 от 

НРУСВОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Прекратява конкурсната процедура за избор на управители на 

“Спомагателни дейности в социалната сфера” ЕООД, „Габрово фарм”ЕООД и 

„Благоустрояване”ЕООД 

2. Задължава кмета на Общината да внесе на следващото заседание на 

Общински съвет Габрово предложение за пряк избор за управители на тези 

дружества и договорите им за управление.  

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 25 

28.02.2008 год. 

 

Удължаване срока на договора за управление на управителя на “Радио Габрово” 

ЕООД 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 12, ал. 3 от 

Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала 

на търговските дружества на Общински съвет Габрово, Общински съвет Габрово 

РЕШИ: 

 

1. Удължава срока на договора за управление на управителя на “Радио 

Габрово” ЕООД – Габрово Маргарита Стоянова Николова до сключване на договор 

с новия Управител.   

 2. Възлага на Кмета на Община Габрово да подпише анекс с действащия 

управител за удължаване срока на договора. 

 

Приложение : Протокол от 19.02.2008г. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 26 

28.02.2008 год. 

 

Промяна в състава на Местната комисия  по чл.8, ал.2 от ЗУЖВГМЖСВ 

/Закон за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни 

жилищноспестовни влогове/, определена с Решение №15/21.12.2007г. на ОбС 

Габрово 

 

 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 /ЗУЖВГМЖСВ/ и чл. 16 от Правилника за прилагането му, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Променя състава на местната комисия по чл.8 ал.2 от Закона за уреждане  

жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове 

/ЗУЖВГМЖСВ/ като определя за член Ирена Димитрова Митева – старши 

юрисконсулт в Община Габрово на мястото на Елена Колева Стефанова.  

 2. Възлага на Кмета на Община Габрово да изпрати настоящото решение  на 

Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд /НКЖФ/ с 

оглед утвърждаването и обнародването му в “Държавен вестник”. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 27 

28.02.2008 год. 

 

Изменения в транспортната схема на Община Габрово 

 

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

автомобилните превози и чл. 8, ал.ал. 1 и 4 от Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на 

МТС за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили 

Общински съвет Габрово РЕШИ: 

 

1. Променя вътрешноградската общинска транспортна схема на Община 

Габрово, като създава нова допълнителна автобусна линия № 5 Бойката – у-ще 

Райчо Каролев – Шив. Мост” с маршрутно разписание по приложение 1 

2. Променя вътрешноградската общинска транспортна схема на Община 

Габрово, като променя часовете на тръгване на автобусната линия № 10 „Шив. 

Мост – Войново” както следва:  

 

било 

Работни дни 

 

“Шив. мост” 

Тръгва 

”ТМЕТ” 

 

“Войново” 

Тръгва 

“ТМЕТ” 

 

6.50 7.00 7.10 7.20 

17.00 17.10 17.30 17.40 

 

става 

Работни дни 

 

“Шив. мост” 

Тръгва 

”ТМЕТ” 

 

“Войново” 

Тръгва 

“ТМЕТ” 

 

6.30 6.40 6.50 7.00 

17.30 17.40 17.50 18.00 

 

 На основание чл. 23, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози, чл. 17, ал. 3 и ал. 5, чл. 19, ал. 1, чл. 22, ал. 2 от Наредба № 

2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществен транспорт на пътници с автобуси и леки автомобили на МТС, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

3. Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по 

допълнителната автобусната линия № 5 „Бойката – Шиваров мост.  

 4. Определя комисия за провеждането на конкурса и оценка на постъпилите 

предложения в състав: 

 Председател: Калинка Пенева – зам.кмет на Община Габрово 

 Секретар:  Ирена Митева – старши юрисконсулт на Община Габрово 



 Членове:  1. инж. Господин Димитров – директор Дирекция 

”Автомобилна администрация” – Габрово  

    2. инж. подп. Христо Колев – КАТ – Габрово  

    3. Ивайло Иванов – юрисконсулт в ТД на НАП – Габрово  

    4. Недялко Ценков – н-к отдел “СД” 

    5. Даниел Попандреев – главен експерт в отдел “СД”     

5. Конкурса да се проведе по следните : 

 Критерии и начин на оценка и класиране на кандидатите 

за конкурса за разпределение на автобусните линии 

 I. Квалификационни изисквания към кандидатите за участие в 

конкурса: 

 Всички кандидати да отговарят на изискванията на чл. 25 от Наредба № 2 

/15.03.2002 год. на МТС. 

 II. Ограничения при изпълнение на превозите: 

 1. Превозите на пътниците да се изпълняват от лицензирани превозвачи; 

 2. Лицензията да бъде издадена на името на лицето по чл. 2 от Наредба № 2 

от 15.03.2002 год. 

 3. Превозите да се изпълняват на основание маршрутното разписание / 

Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 / 15.03.2002 год. на МТС /, 

разработено от Възложителя; 

 III. Критерии и показатели за оценка на кандидатите: 

 1. Екологичност на превозните средства: 

  1.1 евростандарт 4       25 т. 

  1.2 евростандарт 3       20 т. 

  1.3 евростандарт 2       15 т. 

  1.4 евростандарт 1       10 т. 

  1.5 БДС                                                                                      1 т. 

2. Възраст на превозните средства 

2.1 възраст до 5 год.      20 т. 

2.2 възраст над 5 до 10 год.     10 т. 

2.3 възраст над 10 год.        5 т.  

 3. Цени и социални облекчения /най-ниска цена с включен ДДС на билетите/: 

  3.1 най-ниска цена       10 т. 

3.2 за второ място                         8 т. 

3.3 за трето място         7 т. 

  3.4 за всеки следващ по една точка по-малко 

 4. Техническа обезпеченост: 

  4.1 наличие на собствена сервизна база     10 т. 

4.2 наличие на договорирана сервизна база       5 т. 

  4.3 наличие на  собствена гаражна база     10 т. 

4.4 наличие на договорирана гаражна база     5 т. 

 5. Организационна обезпеченост: 

  5.1 наети лица по трудов договор за организацията на предпътния 

медицински преглед, проверка на техническото състояние на автомобилите и 

ежедневен контрол в/у своевременното отчитане на превозните документи в 

изпълнение на чл. 30 от Наредба № 2 / 15.03.2002 год. на МТС.  



За всеки отделен случай                        5 т. 

6. Собственост на превозните средства, с които ще се извършва превоза: 

6.1 собственост на превозвача / може и да е лизингов/  20 т. 

6.2 нает автобус         10 т. 

 7. Общият брой точки за всеки кандидат се определя като сума от получените 

точки по всички критерии. 

 8. За класирал се на първо място се счита кандидатът, получил най-голям 

брой точки и отговарящ на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на 

МТС.    

 

6. Задължава Кмета на Община Габрово да публикува условията на конкурса 

съгласно решението, по реда на чл. 20 от Наредба № 2 за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на превози на пътници с 

автобуси и леки автомобили от 15.03.2002 год. на МТС в 20 дневен срок от влизане 

в сила на настоящото решение. 

 7. Определя цена 50.00 лева на документацията за участие в конкурса.  

 8. Определя размера на гаранцията за изпълнението на линията – 1000 лв. 

9. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на 

конкурса на Кмета на община Габрово. 

 

Приложения: 

 1. Маршрутно разписание на допълнителна автобусна линия № 5 „Бойката – 

Шив. мост”. 

 2. Маршрутно разписание на автобусна линия № 10 „Шив. Мост – Войново”. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 28 

28.02.2008 год. 

 

Възлагане на обществен превоз на пътници с конкурс по утвърдената автобусна 

линия „Габрово – Дряново – Габрово” от областната транспортна схема 

 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози и чл. 17, ал. 3 и ал. 5, чл.19, ал. 1, чл. 22, ал. 2 от Наредба № 

2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществен превоз на пътници с автобуси и леки автомобили на МТС, Общински 

съвет Габрово РЕШИ: 

 

 1. Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по 

автобусната линия Габрово – Дряново – Габрово.  

 2. Определя комисия за провеждането на конкурса и оценка на постъпилите 

предложения в състав: 

 Председател: Калинка Пенева – зам.кмет на Община Габрово 

 Секретар:  Ирена Митева – старши юрисконсулт на Община Габрово 

 Членове:  1. инж. Господин Димитров – директор Дирекция 

”Автомобилна администрация” – Габрово  

    2. инж. подп. Христо Колев – КАТ – Габрово  

    3. Ивайло Иванов – юрисконсулт в ТД на НАП–Габрово  

    4. Недялко Ценков – н-к отдел “СД” 

    5. Даниел Попандреев – главен експерт в отдел “СД”     

4 . Конкурса да се проведе по следите : 

 

 Критерии и начин на оценка и класиране на кандидатите 

за конкурса за разпределение на автобусните линии 

 

 I. Квалификационни изисквания към кандидатите за участие в 

конкурса: 

 Всички кандидати да отговарят на изискванията на чл. 25 от Наредба № 2 

/15.03.2002 год. на МТС. 

 II. Ограничения при изпълнение на превозите: 

 1. Превозите на пътниците да се изпълняват от лицензирани превозвачи; 

 2. Лицензията да бъде издадена на името на лицето по чл. 2 от Наредба № 2 

от 15.03.2002 год. 

 3. Превозите да се изпълняват на основание маршрутното разписание / 

Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 / 15.03.2002 год. на МТС /, 

разработено от Възложителя; 

 III. Критерии и показатели за оценка на кандидатите: 

 1. Екологичност на превозните средства: 

  1.1 евростандарт 4       25 т. 

  1.2 евростандарт 3       20 т. 

  1.3 евростандарт 2       15 т. 



  1.4 евростандарт 1       10 т. 

  1.5 БДС                                                                                      1 т. 

2. Възраст на превозните средства 

2.1 възраст до 5 год.      20 т. 

2.2 възраст над 5 до 10 год.     10 т. 

2.3 възраст над 10 год.        5 т.  

 3. Цени и социални облекчения /най-ниска цена с включен ДДС за  

тарифната ставка за пътникокилометър и абонаментните карти/ : 

 за тарифната ставка:  

  3.1 най-ниска цена       10 т. 

3.2 за второ място                        8 т. 

3.3 за трето място         7 т. 

  3.4 за всеки следващ по една точка по-малко 

 за абонаментните карти, при валидност на картите за времетраенето на 

договора: 
  3.5 най-ниска цена       15 т. 

  3.6 за второ място        10 т. 

3.7 за трето място         5 т. 

  3.8 за всеки следващ по една точка по-малко    

 4. Техническа обезпеченост: 

  4.1 наличие на собствена сервизна база     10 т. 

4.2 наличие на договорирана сервизна база       5 т. 

  4.3 наличие на  собствена гаражна база     10 т. 

4.4 наличие на договорирана гаражна база     5 т. 

 5. Организационна обезпеченост: 

  5.1 наети лица по трудов договор за организацията на предпътния 

медицински преглед, проверка на техническото състояние на автомобилите и 

ежедневен контрол в/у своевременното отчитане на превозните документи в 

изпълнение на чл. 30 от Наредба № 2 / 15.03.2002 год. на МТС.  

За всеки отделен случай                       5 т. 

6. Собственост на превозните средства, с които ще се извършва превоза: 

6.1 собственост на превозвача / може и да е лизингов/   20 т. 

6.2 нает автобус          10 т. 

 7. Общият брой точки за всеки кандидат се определя като сума от получените 

точки по всички критерии. 

 8. За класирал се на първо място се счита кандидатът, получил най-голям 

брой точки и отговарящ на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 год. на 

МТС.    

 

 

5. Задължава Кмета на Община Габрово да публикува условията на конкурса 

съгласно решението, по реда на чл. 20 от Наредба № 2 за  условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на превози на пътници с 

автобуси и леки автомобили от 15.03.2002 год. на МТС в 20 дневен срок. 

 6. Определя цена 50.00 лева на документацията за участие в конкурса.  

 7. Определя размера на гаранцията за изпълнението на линията – 1000 лв. 



8. Делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на 

конкурса на Кмета на община Габрово. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 29 

28.02.2008 год. 

 

Отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2007 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 , чл. 52, ал. 1 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  2007 г.,   

включващ:  Доклад по отчета и приложения от № 1 до № 10 

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

25666991 лв. 

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

25666991 лв. 

1.3. Приема отчета за изпълнение на Инвестиционната програма за 2007 г. в 

размер на 4535586 лв. 

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

размер на 197806 лв. 

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

приходите в размер на 36433 лв. и по разходите в размер на 34477 лв. 

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

по приходите в размер на 315643 лв. и по разходите в размер на 237139 лв. 

1.7. Приема отчет на разходите за представителни цели на Общинска 

администрация в размер на  26872 лв. и на Общински съвет в размер на  5455 лв. 

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

2007 г. съгласно приложение 9 

1.9. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2007 г. съгласно 

приложение 10 

 

Приложение: 1. Доклад по отчета на бюджета на Община Габрово за 2007 г. 

2. Справка за получените допълнителни средства невключени в 

първоначалния бюджет за 2007 г. – Приложение 1 

3. Отчет за приходите по параграфи за 2007 г. – Приложение 2 

4. Разпределение на разходите по бюджет 2007 г. по функции – 

Приложение 3 

5. Отчет на разходите към 31.12.2007 г. по параграфи –Приложение 4 

6. Отчет на разходите по бюджета за 2007 г. по разпоредители – 

Приложение 5 

7. Отчет за изпълнение на собствените приходи на културните 

институти към 31.12.2007 г. – Приложение 6 

8. Отчет на инвестиционната програма на Община Габрово за 2007 г. 

– Приложение 7 



9. Отчет на специалната сметка за приходи от приватизация по 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол за 2007 г. 

актуализация – Приложение 8 

10. Отчет за изпълнението на приходите и разходите на ОП 

„Гробищни паркове” за периода април – декември 2007 г. – 

Приложение 9 

11. Годишен отчет по дълга на Община Габрово за 2007 г. – 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕШЕНИЕ  № 30 

28.02.2008 год. 

 

Бюджет на Община Габрово за 2008 година 

 

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

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

отчитането на общинския бюджет и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2007г. 

Общински съвет  Габрово РЕШИ: 

 

1. Приема бюджета на Община Габрово за 2008 г,  както следва: 

1.1. По приходите в размер на 27 840 960 лв., съгласно Приложения 1 

1.1.1. Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 13 459 362 лв.  

 в т.ч. 

1.1.1.1. Обща субсидия в размер на 11 369 300 лв. 

1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на делегираните 

държавни дейности в размер на 180 000 лв. 

1.1.1.3. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 310 668 лв. 

1.1.1.4. Дофинансиране с общински приходи в размер на 1 599 394 лв. 

1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 14 381 598 лв.. 

          в т.ч.: 

1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 3 190 000 лв., в т.ч.- 327 000 лв. от 

просрочени вземания 

1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 8 187 352 лв., в т.ч. - 412 400 лв. от 

просрочени вземания. 

1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия в размер на 1 436 000 лв. 

1.1.2.4. Зимно поддържане и снегопочистване в размер на 101 600 лв. 

1.1.2.5. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни 

дейности в размер на 1 276 100 лв. 

1.1.2.6. Трансфер за ДТ “Рачо Стоянов” и Държавен куклен театър със знак 

“минус” в размер на 120 000 лв. 

1.1.2.7. Увеличаване капитала на търговски дружества със знак “минус“ –  

 200 000 лв. 

1.1.2.8. Преходен остатък от 2007 г. в размер на 2 109 940 лв. 

1.1.2.9. Дофинансиране със знак “минус“ в размер на 1 599 394 лв. 

 

1.2 По разходите в размер на 27 840 960 лв., разпределени по функции и 

дейности съгласно Приложения  2 и 3  

1.2.1. За делегирани държавни дейности в размер на 13 459 362 лв. 

          от тях :        

1.2.1.1. От държавни субсидии – 11 549 300 лв. 

1.2.1.2. От местни приходи – 1 599 394 лв. 

1.2.1.3. От преходен остатък от 2007 г. – 310 668 лв. 

1.2.2. За местни дейности в размер на  14 381 598  

    в т.ч.: резерв за неотложни и непредвидени разходи – 188 000 лв.  

2.  План – сметка на ОП “ Гробищни паркове “ – Приложение 4 



3. Приема Инвестиционна програма в размер на 3 639 079 лв. –  

Приложение 5, разпределена по източници на финансиране, както 

следва: 

 - целева субсидия за капиталови разходи – 1 456 100 лв.; 

 - собствени бюджетни средства – 1 975 254 лв. 

 - средства от инвестиционен фонд по ЗПСК – 207 725 лв. 

4. Приема разпределението на средствата за благоустрояване в кметствата 

и наместничествата, съгласно Приложение 6 

 

5. Приема план-сметката на Специална сметка за приходи от приватизация 

по ЗПСК, съгласно Приложение 7 

5.1.Специална сметка за приходи от приватизация  

5.1.1. Приходи от продажби в размер на  + 142 000 лв. 

5.1.2. Разходи – трансфери към фондове – 142 000 лв. 

5.2.Фонд за покриване разходи за приватизация 

5.2.1. Приходи в размер на 13 880 лв. 

5.2.2. Разходи в размер на  15 000 лв. 

5.2.3. Остатък от предходна година + 1 956 лв.  

5.2.4. Остатък в края на годината – 836 лв. 

5.3. Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи 

5.3.1. Приходи в размер на  129 220 лв. 

5.3.2. Разходи в размер на  207 725 лв. 

5.3.3. Остатък от предходна година + 78 505 лв. 

5.3.4. Остатък в края на годината –  0  лв. 

 

6. Утвърждава списъка на длъжностите, имащи право на транспортни 

разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение 8 

 

7. Определя процент на компенсиране на транспортните разходи на 

служителите от населеното място по местоживеене до населеното място 

по месторабота и обратно – 65 %. 

 

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

8.1. За представителни цели на Общинска администрация – 33 000 лв. 

8.2. За представителни цели на Общинския съвет – 6 400 лв. 

8.3. За участие на ученици от училища на територията на Община Габрово в 

национални и международни състезания и олимпиади – 15 000 лв.  

8.4. За помощи за медикаменти и медицински консумативи на хемодиализно 

болни граждани от Община Габрово – 26 000 лв. 

8.5. За погребения на самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, 

настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за 

социално подпомагане лица – до 3 000 лв., при разходи за едно погребение 

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

 

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

следва: 



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

9.2. За Държавен куклен театър –  20 000 лв. 

9.3. За читалища – 204 288 лв. Субсидията  се разпределя между читалищата от 

комисия определена със Заповед на Кмета, включваща представител на Общината и 

на всяко читалище. 

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

полза спортни клубове - до 190 000 лв. Субсидията се разпределя от комисия 

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

екипировка и пособия; медикаменти за спортно възстановяване, транспортни 

разходи, разходи за храна и нощувки  при участия в състезания.  

  

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

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

разпоредбите на чл. 27 от Закона за общинските бюджети.  

10.2.   Да изменя общинския бюджет с постъпилите средства от дарения 

10.3.   Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 10.1 и 10.2  

 

Приложение: 1. Доклад към проекта за бюджет на Община Габрово за 2008 г. 

    2. Приходи по параграфи по бюджета за 2008 г. – Приложение 1 

    3. Разпределение на разходите по бюджет 2008 по функции – 

Приложение 2 

    4.разпределение на разходите по бюджет 2008 г. по дейности – 

приложение 3 

    5. План-сметка за приходите и разходите на ОП „Гробищни паркове” 

за 2008 г. – Приложение 4 

    6. Инвестиционна програма за 2008 г. – Приложение 5 

    7. Разпределение на средства да благоустрояване за 2008 г. – 

Приложение 6 

    8. План-сметка на специализираната сметка за приходиот 

приватизация по Закона за приватизация и следприватизационен контрол за 2008 г. 

– Приложение 7 

    9. Списък на длъжностите с право на транспортни разходи през 2008 

г. по разпоредители – Приложение 8 

   

 

 

 

 

 

 

     

 


