РЕШЕНИЕ № 253
23.12.2008 год.
Приемане на Наредба за определяне на местните данъци през 2009 г. на територията
на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ - второ 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 второ четене Наредба за определяне размера на местните данъци
през 2009 год. на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ.
Приложение: Наредба за определяне на размера на местните данъци през 2009 год.
на територията на Община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ

РЕШЕНИЕ № 254
23.12.2008 год.
Приемане Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на
услуги и права на територията на Община Габрово
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 9 от ЗМДТ, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Приема на второ четене Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Габрово.
Приложение: Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги и права на територията на Община Габрово

РЕШЕНИЕ № 255
23.12.2008 год.
Закриване на социалната услуга в общността - „Център за социална
рехабилитация и интеграция”, считано от 01.01.2009 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, с чл. 36а, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Закрива досега действащата социална услуга в общността – Център за
социална рехабилитация и интеграция – делегирана държавна дейност, считано от
01.01.2009 г., която се предоставя в сграда – публично общинска собственост,
находяща се в гр. Габрово, ул. ”Тимок” № 2, представляваща „Младежка територия
- Габрово”.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати
Решението комплектовано с необходимите документи до Директора на Регионална
дирекция социално подпомагане – гр. Габрово, съгласно чл. 36а от Правилника за
прилагане на закона за социално подпомагане.

РЕШЕНИЕ № 256
23.12.2008 год.
Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска
собственост, представляваща 1 брой паркомясто в общински гараж, разположен в
сутерена на зала ”Възраждане”
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 Окръжна
прокуратура - Габрово паркомясто № 5 в гараж, собственост на Община Габрово,
разположен в сутерена на зала ”Възраждане”, 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.

РЕШЕНИЕ № 257
23.12.2008 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 от
Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, Общински
съвет Габрово РЕШИ:
Приема актуализация на бюджета на община Габрово за 2008 г., както следва:
1. Завишение на приходите по § 2404 Приходи от продажба на услуги и стоки с 5016 лв.
2. Завишение на приходите по § 2405 Приходи от наеми на имущество с 34857 лв.
3. Завишение на разходите за дофинансиране на дейност 3; 03; 322 Общински
училища , § 1015 Материали - с 34857 лв.
4. Завишение на разходите в дейност 3; 02; 311 Целодневни детски градини,
§ 1016 Вода горива, енергия с - 211 лв.
5. Завишение на разходите за дейност 7; 32; 737 „Оркестри и ансамбли”, § 1020
- с 4805 лв.
6. Завишение на § 7600 Временни безлихвени заеми между бюджетни и
извънбюджетни сметки с 42842 лв. и намаление на фонд Резервен § 9700 с 42842 лв.

РЕШЕНИЕ № 258
23.12.2008 год.
Обявяване 2009 г. за година на Васил Априлов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Обявява 2009 година за година на Васил Априлов вьв врьзка с 220годишнината от рождението му.

