РЕШЕНИЕ № 31
17.02.2011 г.
Дарение на движими вещи – частна общинска собственост на Драматичен театър
„Рачо Стоянов” - Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 2, т.4 от НРПУРОИ и
писмо вх. № 92–3380/30.11.2010 г., от Невена Митева – Директор на ДТ „Р. Стоянов”
- Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дарява на Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово за нуждите и
дейностите на театъра, инвентар по приложен опис /Приложение 2/, на стойност
246,85 лв.
2. Задължава Кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от приемане на
решението, да предприеме действие по сключване на договор за дарение по смисъла
на чл. 46, ал. 2, т. 4 от НРПУРОИ с Драматичен театър „Рачо Стоянов” – Габрово, със
седалище гр. Габрово, ул. Тимок № 2, п.к. 81, Булстат 000210326, с Директор Невена Димова Митева-Кирова.
Приложение: 1. Копие от писмо вх. № 9–3380/30.11.2010 г., от Невена Митева –
Директор на ДТ „Р. Стоянов” - Габрово
2. Опис на инвентара
3. Складова разписка № 67/30.12.2010 г.

РЕШЕНИЕ № 32
17.02.2011 г.
Дарение на движими вещи – частна общинска собственост на Народно читалище
„Зора”, с. Харачери, община Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 2, т. 4 от НРПУРОИ и
писмо вх. № 92–314/02.02.2011 г., от Никола Маринов Михайлов - Председател на
Народно читалище „Зора”, с. Харачери, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дарява на Народно читалище „Зора”, с. Харачери, община Габрово, за
нуждите на читалището, инвентар по приложен опис /Приложение 1/, на стойност
629,95 лв. /шестстотин двадесет и девет лева и деветдесет и пет стотинки/.
2. Задължава Кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от приемане на
решението, да предприеме действие по сключване на договор за дарение по смисъла
на чл. 46, ал. 2, т. 4 от НРПУРОИ с Народно читалище „Зора”, с. Харачери, община
Габрово, Булстат 817030212, с председател Никола Маринов Михайлов.
Приложение: 1. Опис на инвентара.
2. Копие от писмо вх. № 92–314/02.02.2011 г. от Никола Маринов
Михайлов

РЕШЕНИЕ № 33
17.02.2011 г.
Дарение на движими вещи – частна общинска собственост на Народно читалище
„Извор -1907”, с. Съботковци, община Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46, ал. 2, т. 4 от НРПУРОИ, и
писмо вх. № 92–3512/14.12.2010 г., от Димитър Христов Ненов - Председател на
Народно читалище „Извор – 1907”, с. Съботковци, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дарява на Народно читалище „Извор – 1907”, с. Съботковци, община
Габрово, за нуждите на читалището, инвентар по приложен опис /Приложение 1/, на
стойност 1112,36 лв. /хиляда сто и дванадесет лева и тридесет и шест стотинки/.
2. Задължава Кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от приемане на
решението, да предприеме действие по сключване на договор за дарение по смисъла
на чл. 46, ал.2, т.4 от НРПУРОИ с Народно читалище „Извор – 1907”, с. Съботковци,
община Габрово, Булстат 107036701, с председател Димитър Христов Ненов.
Приложение: 1. Опис на инвентара
2. Копие от писмо вх. № 92–3512/14.12.2010 г. от Димитър Христов
Ненов

РЕШЕНИЕ № 34
17.02.2011 г.
Кандидатстване на Община Габрово по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”;
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”; Операция 1.1:
„Социална инфраструктура”; Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на
иновативни културни събития”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение
„Габрово- индустрия за нова градска култура”, по Оперативна програма
“Регионално развитие” 2007 – 2013, приоритетна ос 1 - “Устойчиво и интегрирано
градско развитие”, Операция 1.1: „Социална инфраструктура”; Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010
„Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.
2. Дава съгласие Община Габрово да осигури 5% собствен принос по проекта и
за провеждане на събитието в период до 1 г. след приключване на дейностите по
проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими
действия при кандидатстването и реализирането на проекта.

РЕШЕНИЕ № 35
17.02.2011 г.
Пряк избор на Управител на „Благоустрояване” ЕООД - Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т. 6, чл. 12, ал. 1 и чл.
15, предложение Второ 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. Избира АНДРЕЙ ГЕНЧЕВ ГОСПОДИНОВ за управител на
„Благоустрояване” ЕООД – Габрово за срок от 3 години;
2. Одобрява Договора за възлагане на управление на „Благоустрояване” ЕООД
– Габрово;
3. Упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише договора за възлагане
на управление на „Благоустрояване” ЕООД с избрания управител.
Приложение: Договор за възлагане на управление на „Благоустрояване” ЕООД

РЕШЕНИЕ № 36
17.02.2011 г.
Одобряване параметри на инвестиционен кредит на „Общински пътнически
транспорт” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 13 и чл.
10, ал. 3 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от
капитала на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Одобрява параметрите на кредит за нуждите на „Общински пътнически
транспорт” ЕООД – Габрово за закпуване на два броя градски нископодови автобуси
оборудвани за трудноподвижни лица със седящи места от 38 до 40 и стоящи места от
60 до 65, един брой 50 местен междуселишен автобус, GPS системи и камери за
видеонаблюдение, както следва:







Вид на кредита – инвестиционен;
Размер на кредита до 100000 /сто хиляди/ лева;
Срок на кредита до 60 месеца;
Годишен лихвен процент до 11 %;
Погасяване на 60 равни месечни вноски
Обезпечение на кредита – дневни парични салда /обороти/, дълготрайни и
краткотрайни материални активи обект на инвистиционната програма и
ипотека върху ДМА на дружеството /общежитие на ул. „Генерал Николов” №
13/
2. Възлага на управителя на дружеството да проведе необходимите процедури
по избор на кредитна институция.

РЕШЕНИЕ № 37
17.02.2011 г.
Промяна начина на трайно ползване на общински поземлен имот, находящ се
м. ”ЦОНЕВЦИ - ГРАДИЩЕ”, землище Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45и от ППЗСПЗЗ, Общински
съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот с идентификатор
14218.117.559, м.”ЦОНЕВЦИ-ГРАДИЩЕ”,землище Габрово, трайно предназначение
на територията:земеделска; начин на трайно ползване: овощна градина, площ: 1729
кв.м., при граници:14218.117.533, 14218.117.21, 14218.117.534, 14218.117.18,
14218.117.526, 14218.117.536, 14218.117.535, актуван с акт за общинска собственост
№ 1517/04.02.2011 г. от „овощна градина” в „храсти”.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в тримесечен срок от вземане на
решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица № 812/02.02.2011 г. от СГКК - Габрово
АОС № 1517/04.02.2011 г.

РЕШЕНИЕ № 38
17.02.2011 г.
Откриване на процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на
Кабинет за дентална медицина – част от публична общинска собственост, находящ се
в ОУ “Иван Вазов”, 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 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, представляваща Кабинет за
дентална медицина, разположен на първия етаж в новия корпус – срещу
физкултурния салон, до мъжката съблекалня, с право на ползване на санитарен възел,
с полезна площ от 12,90 кв.м., с предназначение – дентална медицина. Срок на
договора за наем - 5 /пет/ години, считано от датата на неговото подписване Начална
тръжна цена – 36,00 /тридесет и шест/ 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 процедура
за отдаване под наем в срок до 1 /един/ месец, считано от датата на получаване на
решението.

РЕШЕНИЕ № 39
17.02.2011 г.
Отчет за изпълнение бюджета на Община Габрово за 2010 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, 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 2010 г.,
включващ: Доклад по отчета и приложения от № 1 до № 9.
1.1. Приема отчета за изпълнение на приходната част на бюджета в размер на
28 683 910 лв.
1.2. Приема отчета за изпълнение на разходната част на бюджета в размер на
28 683 910 лв.
1.3. Приема отчета за изпълнение на Инвестиционната програма за 2010 г. в
размер на 2 814 893 лв.
1.4. Приема отчета на Специалната сметка за приходи от приватизация по
Закона за приватизация и след приватизационен контрол в размер на 0 лв.
1.5. Приема отчета на “Фонд за покриване разходи за приватизация” по
приходите в размер на 19 233 лв. и по разходите в размер на 518 лв.
1.6. Приема отчета на специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по
приходите в размер на 183121 лв. и по разходите в размер на 183119 лв.
1.7. Приема отчет на разходите за представителни цели на Общинска
администрация в размер на 19 049 лв. и на Общински съвет в размер на 5 315 лв.
1.8. Приема отчета на ОП “Гробищни паркове” по приходите в размер на 143
773 лв. и по разходите в размер на 143 502 лв.
1.9. Приема отчета за състоянието на общинския дълг за 2010 г. съгласно
Приложение 9
Приложение: 1. Доклад по отчета на бюджета на Община Габрово за 2010 г.
2. Справка за промените по бюджета през 2010 г. - Приложение 1
3. Отчет за приходите по параграфи към 31.12.2010 г.- Приложение 2
4. Отчет на разходите към 31.12.2010 г. по функции - Приложение 3
5. Отчет на разходите към 31.12.2010 г. по параграфи - Приложение 4
6. Отчет на разходите към 31.12.2010 г- по разпоредители –
Приложение 5
7. Отчет за изпълнение на инвестиционната програма за 2010 г.Приложение 6
8. Отчет на специална сметка за приходи от приватизация по Закона за
приватизация и следприватизационен контрол за 2010 г.Приложение 7
9. Отчет за изпълнение на приходите и разходите на ОП “Гробищни
паркове”- за 2010 г. - Приложение 8

10. Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2010 г. –
Приложение 9

РЕШЕНИЕ № 40
17.02.2011 г.
Бюджет на Община Габрово за 2011 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.12 от Закона за
общинските бюджети и чл. 19 от Наредбата за съставянето, изпълнението и
отчитането на общинския бюджет и във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2011 г. и
чл. 11 от Закона за общинския дълг, Общински съвет Габрово РЕШИ:
РЕШИ:
1. Приема общ размер на бюджета на Община Габрово за 2011 г, в частта
за делегираните от държавата дейности и за местните дейности по приходната и
разходната част 30 116 359 лв., съгласно Приложения №№ 3, 4 и 5
1.1. Приема бюджета за 2011 г. по агрегирани бюджетни показатели–
Приложение 1.
1.2. Приема разпределението на преходния остатък от 2010 г. по дейности,
съгласно Приложение 2.
1.3. Приема размера на просрочените задължения, които ще бъдат разплатени
от бюджета за 2011 г. и размера на просрочените вземания, които ще бъдат събрани
през бюджетната година както следва:
- просрочени задължения – 36 346 лв.
- просрочени вземания – 500 000 лв.
1.4. Приема разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за
държавни и местни дейности, съгласно Приложение № 7.
2. Приема План – сметка на ОП “Гробищни паркове“, съгласно
Приложение 6.
3. Приема Инвестиционна програма в размер на 3 083 523 лв., в т.ч.
инвестиционни разходи по бюджета – 2 209 523 лв. и съфинансиране по проекти
по Оперативни програми – 874 000 лв., разпределени по видове разходи и
източници на финансиране, съгласно Приложение 7.
4. Приема план-сметката на Специална сметка за приходи от
приватизация по ЗПСК, съгласно Приложение 9
5. Приема разпределението на средствата за благоустройствени
мероприятия в кметствата и кметските наместничества, съгласно Приложение
10.
6. Утвърждава списъка на длъжностите, имащи право на транспортни
разноски за сметка на общинския бюджет, съгласно Приложение 11
7. Определя процент на компенсиране на транспортните разходи на
служителите от населеното място по местоживеене до населеното място по
месторабота и обратно – 65 %.
8. Утвърждава годишния размер на средствата за работни заплати в
делегираните държавни и местни дейности, съгласно Приложение 12
9. Приема лимит на разходите с целеви характер, както следва:

9.1. За представителни цели на Общинска администрация – 24 000 лв.
9.2. За представителни цели на Общинския съвет – 7 000 лв.
9.3. За помощи за медикаменти и медицински консумативи на хемодиализно
болни граждани от Община Габрово – до 25 000 лв., за помощи за настанени в
Регионален хоспис граждани от Община Габрово – до 40 000 лв., за други помощи
(участия на ученици от община Габрово в международни състезания и олимпиади и
други индивидуални помощи) –15 000 лв.
9.4. За подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията
по чл.35, ал.1 на ПМС 334/29.12.2010 г. – до 2 000 лв., при разходи за едно
погребение - 100 лв., включващи – ковчег, надгробен знак, превоз и некролози.
10. Приема размер на трансфери и субсидии с целеви характер, както
следва:
10.1. За Драматичен театър “Р.Стоянов” – 100 000 лв.
10.2. За Държавен куклен театър – 20 000 лв.
10.3. За лицензирани и регистрирани за извършване на дейност в обществена
полза спортни клубове - до 210 000 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, провеждащи се извън
територията на Община Габрово.
11. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде
поет през 2011 г., е 10 млн. лв.
12. Максималният размер на общинския дълг към края на 2011 г. не може
да надвишава 6 млн. лв.
13. Дава право на културните институти на самостоятелен бюджет.
14. Дава правомощия на Кмета в процеса на изпълнение на бюджета:
14.1. Да изменя размера на кредитите при необходимост в рамките на
разпоредбите на чл. 27 от Закона за общинските бюджети, доколкото със закон не е
предвидено друго.
14.2. Да прехвърля заемообразно бюджетни средства за захранване на
специалната извънбюджетна сметка за финансиране на проекти по Оперативни
програми и други европейски програми и схеми на финансиране на проекти, до
възстановяване на разходите от финансиращите органи.
14.3. Да изменя общинския бюджет с постъпилите средства от дарения.
14.4. Да издава заповеди в изпълнение на правомощията по т. 14.1, 14.2 и 14.3
Приложение: 1. Доклад
2. Бюджет на общината по агрегирани бюджетни показатели –
Приложение 1
3. Разпределение на преходния остатък от 2010 г. по дейностиПриложение 2
4. Приходи по параграфи – Приложение 3
5. Разходи по функции – Приложение 4
6. Разходи по параграфи - Приложение 5
7. План – сметка на ОП “ Гробищни паркове “ – Приложение 6
8. Инвестиционна програма – Приложение 7

9. Справка за инвестиционните разходи по сключени договори за
проекти финансирани по Оперативни програми – Приложение 8
10. План – сметка на Специалната сметка за приходи от приватизация по
Закона за приватизация и следприватизационен контрол –
Приложение 9
11. Разпределение на средствата за благоустройствени мероприятия по
кметства и кметски наместничества – Приложение 10
12. Списък на длъжностите с право на транспортни разноски по
разпоредители– Приложение 11
13. Справка за щатната численост и годишния размер на средствата за
работни заплати в делегираните държавни и местни дейности Приложение 12
14. Протокол от обществено обсъждане на бюджета на Община Габрово
за 2011 г.

РЕШЕНИЕ № 41
17.02.2011 г.
Годишна работна програма за финансиране на проекти в областта на културата
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 1, т. 2 от Правилника за
финансиране на проекти в областта на културата от бюджета на Община Габрово,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема Годишна работна програма за финансиране на проекти в областта на
културата от бюджета на Община Габрово.
2. Задължава Кмета на общината, да предприеме необходимите действия за
нейното изпълнение.
Приложение: Годишна работна програма за финансиране на проекти в областта на
културата

