РЕШЕНИЕ № 54
17.04.2008 год.
Отчет за изпълнение на Програмата за управление на собствеността на Община
Габрово за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г. и приемане на Програма за
управление на собствеността на Община Габрово през 2008 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 85 от НРПУРОИ
Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема Отчет за изпълнение на Програмата за управление на собствеността
на Община Габрово за периода 01.01.2007 г.-31.12.2007 г.
2. Приема Програма за управление на собствеността на Община Габрово през
2008 г.
Приложение:1. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на собствеността
на Община Габрово за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2007 г.
2. Програма за управление на собствеността на Община Габрово през
2008 г.

РЕШЕНИЕ № 55
17.04.2008 год.
Избор на нови Комисия за приватизация
и Комисия за следприватизационен контрол
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от
ЗМСМА и чл. 4, ал. 2 от ЗПСК, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Отменя свое решение № 134/24.06.2004 г. в частта на т. 2 и т. 4.
2. Избира Комисия за приватизация в състав:
Председател: инж.Калинка Пенева - заместник кмет
Зам.председател: Добромир Проданов - общински съветник
Секретар:Галина Марева- гл.експерт в сектор “ОС”
Членове:
1. Стефан Парашкевов - общински съветник
2. Любен Ялъмов - общински съветник
3. Димитър Михайлов - общински съветник
4. Радостина Кожухарова- ст.юрисконсулт в отдел “Правен”
5. Веселина Христова - началник отдел “ОС”
6. началник отдел “Градоустройство”, Община Габрово
резервен член – юрист Ирена Митева –
ст.юрисконсулт в отдел “Правен”
3. Избира Комисия за следприватизационен контрол в състав:
Председател: Диана Гатева – общински съветник
Зам.председател: инж.Добрин Савчев - заместник кмет
Секретар:инж. Христина Павлова - гл.експерт в отдел “ОС”
Членове:
1. Стефан Христов - общински съветник
2. Ивелин Стоянов - общински съветник
3. Марин Боевски - общински съветник
4.Бонка Тодорова - счетоводител в отдел “Счетоводен”
5. Ирена Митева - ст.юрисконсулт в отдел “Правен”
6. Христина Александрова – Директор
Дирекция “Финансово-счетоводна”
резервен член – юрист Радостина Кожухарова –
ст.юрисконсулт в отдел “Правен”

РЕШЕНИЕ № 56
17.04.2008 год.
Застраховане на имоти частна общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗОС, Общински
съвет Габрово РЕШИ:
1. Обявява сградата на ул. „Николаевска” № 10 – Исторически музей, за
публична общинска собственост и същият да се впише в списъка на имотите
публична общинска собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 4 от ЗОС, и решение на
Комисията назначена със Заповед № 2734/22.11.2007 год. на кмета на Община
Габрово Общински съвет Габрово РЕШИ:
2. Да се застраховат следните имоти:
- първи етаж от сградата на ул. „Райчо Каролев” № 4;
- шест помещения, коридор и санитарен възел на първи етаж с вход за
жилищната част в жил.блок на ул. „Брянска” № 58 с площ 120 кв.м.;
3. Възлага на кмета на Община Габрово незабавно след приемането на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.

РЕШЕНИЕ № 57
17.04.2008 год.
Годишен план за ползванията на дървесина от гори, собственост на Община Габрово
през 2008 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 53, ал.
2, т. 1 и чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за Горите, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Утвърждава годишен план за ползване на дървесина за 2008година:
1.1. Да се добие дървесина от горите общинска собственост, според
лесоустройствения проект на Община Габрово, след приключване на тръжните
процедури за отдаването на съответните подотдели, както следва:
землище
Топлеш
Смирненски
Балани
Балани
Балани
Балани
Балани
Балани
Палаузово

отдел
319
45
145
145
145
157
157
157
149

буква
ц
с
т
у
ф
д
з
и
т

хектари
3.3
4.8
3.8
1.7
3.3
11.6
1.50
5.2
2.0

добив/м.куб./
90 гбр, бк
160 бк, см
270 бб, чб
30 бк, гбр
210 бб,чб,брз
470 бк, здб
20 бк,здб,трп
125 бб, бк
115 бб, чб

1.2. Да се добие дървесина от местното население, като ползването на
дървесината се осъществи по такси на корен, според лесоустройствения проект на
Община Габрово, от следните общински гори:
землище
Гръблевци

отдел
229

буква
б

хектари
12.4

Добив/м.куб./
350 кгбр,цр

2. Заплащането на добитите дърва по т.2 да става съгласно определените
размери в чл.50, т.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси, цени на услуги на права на територията на Община Габрово.
3. Да се организира отсичането на дърветата в лесопарк „Баждар”,
застрашаващи непосредствено сгради, както и почистване на парка от просъхналите,
изкоренените и изпочупените дървета.

3.1. Организацията по т.3, поради маломерността на добива да се извърши по
тръжна процедура и последващо възлагане, при което обезщетението към
изпълнителя да бъде добитата дървесина.

РЕШЕНИЕ № 58
17.04.2008 год.
Учредяване допълнително право на строеж върху недвижим имот частна общинска
собственост - УПИ V-6994 от кв. 78 по плана на гр. Габрово –82 част за изграждане
на стопанска постройка с обслужващо предназначение
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т.
3 и чл. 65, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се учреди допълнително, безсрочно, възмездно право на строеж върху
УПИ V-6994 от кв.78 по плана на гр.Габрово –82 част за изграждане на стопанска
постройка, с площ 30 кв.м., на Борка Христова Китанчева при заплащане на цена в
размер на 540/петстотин и четиридесет/ лева или 18 лв за кв.м.
Приобретателят 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 двумесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица №1096/12.03.2008г.

РЕШЕНИЕ № 59
17.04.2008 год.
Продажба на общинска земя, предвидена като придадена по регулация към имот
на физически лица на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ (с.Поповци – Куката)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58 ал. 1 и 2 от
НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде продадена земя - общинска собственост, включена в
УПИ I -12 от кв. 3 по плана на с.Поповци – Куката, общ. Габрово, представляваща
реални части от бивши улици с площ 52 кв.м. при граници: улица о.т.5-4; улица о.т.
4-12 и ПИ 12, на Тинка Наумова Тинчева, Хубан Тинчев Хубанов, Чавдар Тинчев
Хубанов, Цветан Тинчев Хубанов (удостов. за н-ци №19/17.03.2008 г.) и Руси Колев
Тинчев (удостов. за н-ци № 158/28.11.2007 г.) при цена 1 128 (хиляда сто двадесет и
осем) лева или 21,70 лв/кв.м.
Купувачите дължат всички данъци и такси по сделката.
2. Задължава Кмета в тримесечен срок от приемане на решението да
предприеме действия по издаване на заповед и сключване на договор за продажба на
имота.
Приложение: скица

РЕШЕНИЕ № 60
17.04.2008 год.
Продажба на общинска земя, предвидена като придаваема по регулация към имот на
физическо лице на основание чл. 58, ал. 1 и 2 от НРПУРОИ
/кв.Русевци,гр.Габрово/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58, ал. 1 и 2 от
НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде продадена земя - общинска собственост на Стефан
Генчев Стефанов, Велика Димова Колева и Надежда Генчева Иванова,
представляваща:
- ПИ 14218.501.921 по кадастралната карта на Габрово, с площ 45 кв.м. и
граници: ПИ 14218.501.920; ПИ 14218.501.912; ПИ 14218.501.922 и ПИ
14218.501.909, предаваема част към УПИ ХІV-338 от кв.19 по плана за регулация на
гр. Габрово, І етап, І част. Цена на имота - 1 080 /хиляда и осемдесет/ лева или 24
лв/кв.м;
- ПИ 14218.501.922. по кадастрална карта на гр. Габрово, с площ 63 кв.м при
граници: ПИ 14218.501.923; ПИ 14218.501.921; ПИ 14218.501.913 и ПИ
14218.501.910, цена – 1512, предаваема част към УПИ ХV-338, от кв.19 по плана за
регулация на гр. Габрово, І етап, І част. Цена на имота 1512 /хиляда петстотин и
дванадесет/ лева или 24 лв/кв.м.
Купувачите дължат всички данъци и такси по сделката.
2. Задължава кмета, в тримесечен срок от приемане на решението, да
предприеме действия по издаване на заповед и сключване на договор за продажба на
имота.
Приложение: скици – 3 бр.

РЕШЕНИЕ № 61
17.04.2008 год.
Учредяване безвъзмездно право на ползване върху помещения от сградата на
ул.”Райчо Каролев” №2 на “Регионален хоспис” ЕООД – Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73, ал.5 от
НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на „Регионален хоспис” ЕООД –
Габрово, върху два офиса, представляващи:
Кабинет № 30, находящ се на третия етаж, втори по ред от ляво на дясно, с
полезна площ 12,40 кв.м. и манипулационна № 30А, находяща се на третия етаж,
първа по ред от ляво на дясно, с полезна площ от 8,91 кв.м., с обща полезна площ от
21,31 кв.м., с право на ползване на WC от сградата на ул.”Райчо Каролев” № 2,
актувани с АОС № 674/01.02.2000 г. за срок до намиране на подходяща сграда за
целите на дейността, но не повече от шест месеца.
2. Задължава кмета на Община Габрово незабавно след приемане на
Решението да предприеме действие по издаване на заповед и сключване на договор.

РЕШЕНИЕ № 62
17.04.2008 год.
Собствеността на Община Габрово върху мерите и пасищата по землища, кметства и
км.наместничества на основание чл. 48а от Закона за допитване до народа
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 48а, ал. 2 от Закона за допитване
до народа, във връзка с чл. 25 от ЗСПЗЗ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Остават за общо ползване имотите с начин на трайно ползване “Пасище,
мера” и “Пасище с храсти” със статут – публична общинска собственост, находящи
се в подробно описани землища по приложение № 1, което е неразделна част от
настоящото решение.
2. Ползването на общинските мери и пасища през 2008 год. е безвъзмездно от
всички земеделски стопани на територията на съответното землище.
3. Задължава кметовете на кметства и кметските наместници в срок до
30.05.2008 год. да организират почистването и поддържането на мерите и пасищата в
землищата си за отглеждане на животни в съответствие с условията за поддържане
на земята в добро екологично и земеделско състояние.
Приложение: Списък на имотите с начин на трайно ползване “Пасище, мера” и
“Пасище с храсти” със статут – публична общинска собственост по
землища

РЕШЕНИЕ № 63
17.04.2008 год.
Изваждане на недвижими имоти от списъка на публичната общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал.4 от
НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Обявява за частна общинска собственост следните имоти:
а./ УПИ ХІ-166 от кв.17 по плана на с.Яворец, общ.Габрово, с площ 1370 кв.м.
б./ УПИ V – за трафопост от кв.8 по плана на гр.Габрово – І етап, І част, с
площ 103 кв.м.
2. Да се извадят описаните в т. 1 имоти от списъка на публична общинска
собственост.
3. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скици - 3 бр.

РЕШЕНИЕ № 64
17.04.2008 год.
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за
настаняване под наем в общински жилища
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45а, ал. 1 от ЗОС,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема на ІІ-ро четене изменение на Наредба за условията и реда за
установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища,
както следва:
§ 1. Чл. 4, ал. 2, т. 1
Става:
“1. не притежават жилище или вила годни за постоянно обитаване или
идеални части от такива имоти, на територията на страната, които
отговарят на или превишават нормите за жилищно задоволяване, определени с
чл. 3 от тази Наредба;”
§ 2. Чл. 4, ал. 2, т. 5
Става:
“5. доходът на член от семейството изчислен по формулата:
общ доход на семейството за последните 6 месеца
6
брой членове на семейството

- 1 МРЗ
< 1 МРЗ,

където МРЗ - минимална работна заплата, е под размера на минималната
работна заплата, определена за страната;”
§ 3. Чл. 4, ал. 3
Става:
“(3) Обстоятелствата по чл. 4, ал. 2, т. 1 - 5 се установяват с декларация на
гражданите, удостоверения за данъчна оценка на посоченото в декларацията
имущество по т. 4 (ако има такова), както и документи от съответните
институции, а по т. 6 и 7 - от комисията по чл. 8.”
§ 4. Чл. 7, ал. 2
Става:
“(2) Картотекирането се извършва въз основа на искане и декларация по
образец, утвърден от кмета на общината, в които се посочват:
1. броя, трите имена, възрастта и продължителността на адресната регистрация
в гр. Габрово на членовете на семейството;

2. жилищните условия, при които живее семейството към момента на
представяне на искането; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера
и собствеността на обитаваните помещения;
3. данни за обстоятелствата по чл. 4, ал. 2, т. 1 - 4;
4. общ доход на членовете на семейството за последните 6 месеца, формиран
от заплати и пенсии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и
стопанска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем, земеделски земи
под аренда и др.;
5. данни за предишни вписвания в картотеката.”
§ 5. Чл. 8, ал. 3
Става:
“(3) Решението на комисията се съобщава и оспорва по реда на
Административно - процесуалния кодекс.”
§ 6. Чл. 10, ал. 1
Става:
“(1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни ежегодно до
31 декември и в четиринадесет дневен срок при промяна на обстоятелствата по
чл. 4, ал. 2 и на данните по чл. 7, ал. 2 да представят отново декларация по смисъла
на чл. 4, ал. 3 от тази Наредба.”
§ 7. Чл. 12, ал. 2
Отменя се.
§ 8. Чл. 14, ал. 5
Става:
“(5) Въз основа на настанителната заповед се сключва писмен договор за наем,
в който се определят: реда за предаване и приемане на имота; правата и
задълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; срока; еднократна
гаранционна вноска в размер на двумесечен наем, служещ за обезпечаване на вреди
причинени от наемателя върху наетия обект и трети лица, отговорността при
неизпълнение; поддържането (текущи и основни ремонти) и други условия по
наемното правоотношение. При подписване на договора за отдаване под наем,
може да се сключва споразумение, определящо начина на заплащане от страна
на наемателя, на задълженията за консумативни разноски (ако има такива),
останали от предишните наематели на жилището.”
Добавя се нова алинея 7 със следното съдържание:
“(7) Наемателят е длъжен в седемдневен срок от сключване на писмения
договор за наем да открие на свое име партиди за ползваното от него общинско
жилище или да преименува на свое име съществуващите партиди, към
Водоснабдяване, Електроснабдяване и към Топлофикация за жилище, което е на
централно отопление.”
§ 9. Чл. 15
Става:

“Чл. 15. (1) Гражданите, настанени под наем в общинско жилище, са длъжни
ежегодно до 31 декември и в четиринадесет дневен срок при промяна на
обстоятелствата по чл. 4, ал. 2 и на данните по чл. 7, ал. 2 да представят
отново декларация по смисъла на чл. 4, ал. 3 от тази Наредба.
(2) На наемателите на общински жилища, които не са представили декларации
по предходната алинея, на основание чл. 16, ал. 1, т. 11, се прекратяват наемните
правоотношения, възникнали със сключване на писмен договор за отдаване под
наем и освобождават жилището.
(3) При изменение на данните и условията по чл. 7, ал. 2, водещо до промяна
на жилищните нужди, определени с нормите по чл. 3, наемателите при възможност
се пренастаняват в други жилища.”
§ 10. Чл. 16
Става:
“Чл. 16. (1) Наемните правоотношения се прекратяват при:
1. Неплащане на наемната цена или на консумативните разноски за повече от 6
месеца;
2. Изтичане срока за настаняване;
3. Отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;
4. Неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
5. Необитаване на общинското жилище за повече от 6 месеца;
6. Използване на жилището не по предназначение;
7. Системно нарушаване на добрите нрави;
8. Системно нарушаване на обществения ред;
9. Незаплащане на такса “Битови отпадъци” за предходната година;
10. Неизпълнение на задължението за подаване на декларацията по чл. 15, ал.
1;
11. Прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на
настанените във ведомствено жилище лица;
12. Извършване на ново строителство, надстрояване или пристрояване,
основен ремонт или реконструкция, когато се засягат обитавани помещения; при
премахване на жилището или продажбата на търг на основание чл. 35, ал. 1 от
ЗОС;
13. Смърт на наемателя;
14. Подадена писмена молба от страна на наемателя;
15. Ако наемателят преотдаде жилището на други лица;
16. (нова) Продажба на жилището на наемателя, който го обитава;
17. (нова) Посочване на неверни данни или не посочване в декларацията, на
обстоятелства, свързани с обстоятелствата по чл. 4, ал. 2 и данните по чл. 7,
ал. 2;
18. (нова) Неизпълнение на задълженията по чл. 14, ал. 7.
(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на Кмета. В
заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и
срокът за освобождаване на жилището, който не може да бъде по-дълъг от един
месец.

(3) При прекратяване на наемното правоотношение, на основание на чл. 16, ал.
1, т. 12, към заповедта по ал. 2 се прилага настанителна заповед за друго общинско
жилище, ако наемателят отговаря на условията за настаняване.
(4) При изтичане на срокът за настаняване, наемното правоотношение може
да бъде продължено, ако наемателят отговаря на условията за настаняване под наем в
общинско жилище.
(5) Заповедта по ал. 2 може да се оспорва пред Административен съд по
реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът
разпореди друго.
(6) Отменя се.
§ 11. Чл. 17, ал. 2
Става:
“(2) Общински ведомствени жилища могат да бъдат предоставяни под
наем, след решение на Общинския съвет и на:
1. утвърдени специалисти, работещи на територията на Община
Габрово, които не притежават жилище или вила на територията на
общината;
2. културни и други институции, действащи на територията на Община
Габрово, второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.”
§ 12. Чл. 26, ал. 1, т. 6
Става:
“6. Да е подал писмено искане за закупуване на жилището до Кмета на
общината, придружено от първата и последната настанителни заповеди и
нотариално заверена декларация (по образец) за имотно, семейно и материално
състояние.”
§ 13. § 13 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Отменя се.

РЕШЕНИЕ № 65
17.04.2008 год.
Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по ОП ''Околна среда
2007-2013'', BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда
2007-2013 г.”
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстване на
Община Габрово по ОП ''Околна среда 2007-2013'', BG161PO005/08/1.30/01/01
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.” , Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Габрово по ОП ''Околна среда
2007-2013'', BG161PO005/08/1.30/01/01
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на
Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”, и изпълнението на проекта в
качеството й на бенефициент.
2. Декларира готовност за осигуряване на необходимите средства за покриване
на разходите по проекта, преди те да бъдат възстановени по «Оперативна програма
Околна среда 2007-2013».

РЕШЕНИЕ № 66
17.04.2008 год.
Отчет за реализиране дейности от Общинска програма за закрила на детето в
Община Габрово през 2007г. и Общинска програма за закрила на детето за Община
Габрово за периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 3 от Правилника за
прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема Отчет за реализирани дейности от Общинска програма за закрила
на детето в Община Габрово през 2007г.
2. Приема Общинска програма за закрила на детето за Община Габрово за
периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г.
Приложения: 1.
2.

Отчет за реализирани дейности от Общинска програма за закрила
на детето в Община Габрово през 2007г.
Общинска програма за закрила на детето за Община Габрово за
периода 01.01.2008г. – 31.12.2008г.

РЕШЕНИЕ № 67
17.04.2008 год.
Приемане на “Общинска целева програма за Енергийна Ефективност за 2009 г.”
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 и чл. 9 от Закона
за енергийната ефективност, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема Общинска краткосрочна програма за Енергийна ефективност за
2009 г., неразделна част от настоящото решение.
2. Задължава Кмета на Община Габрово съобразно възможността на
общинския бюджет да предвиди обезпечаването на изпълнението на Общинска
краткосрочна програма за Енергийна ефективност за 2009 г. и продължава да търси
механизми за финансиране на обектите по програмата.
3. Задължава кмета на Община Габрово до следващото заседание на Общински
съвет да проучи и докладва възможността за финансиране от бюджет 2008 на
подмяна на дограма и изграждане на външна изолация на залата на стадион „Христо
Ботев”
Приложение: Общинска краткосрочна програма за Енергийна ефективност за 2009 г.
и съответните приложения към нея.

РЕШЕНИЕ № 68
17.04.2008 год.
Декларация за признаване и осъждане на геноцида над арменците в османската
империя 1915-1922
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински
съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема Декларация за признаване и осъждане геноцида над арменците в
Османската империя 1915-1922 година със следното съдържание:
„Изтреблението на арменците в Османската империя през 1915-1922 година е
идентифицирано с категорични исторически факти и автентични документи.
Деянието отговаря напълно на състава на постановителните актове на ООН:
- Конвенция за преследване и наказване на престъплението „Геноцид” /1948
г./;
- Конвенция за прилагане срока на давност по отношение на военните
престъпления и престъпления срещу човечеството /1968 г./
Според хуманните традиции на българския народ и поетите по ратификация на
документите на ООН задължения, Общинският съвет Габрово признава и осъжда
геноцида над арменците в Османската империя.
2. Призовава Народното събрание на Република България да вземе решение за
признаване на геноцида над арменския народ от Османската империя в периода
1915-1922 година.

РЕШЕНИЕ № 69
17.04.2008 год.
Предложение за допълнение на Решение № 260 от 21.09.2006 год. по прехвърляне
собствеността на ДМА между Община – Габрово и “Общински пътнически
транспорт” ЕООД – Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Допълва т. 2 от Решение № 260/21.09.2006 год., а именно дава съгласие
товарен автомобил “УАЗ 452 Д” с рег. № ЕВ 0778 АН, рама № ХТТ330306К0145861,
двигател № 0417860 да бъде отписан от ДМА на “Общински пътнически транспорт”
ЕООД Габрово и да бъде вписан в активите на Община Габрово.

РЕШЕНИЕ № 70
17.04.2008 год.
Определяне на числен и поименен състав на Комисията по предложения за почетни
граждани и носители на почетен знак на град Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 6, ал. 2 от
Статута за целите, принципите и критериите при обявяване официални отличия на
Община Габрово, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Отменя свое Решение № 323/21.12.2006 г.
2. Определя комисията по предложения за почетни граждани и носители на
почетния знак на град Габрово да се състои от девет човека с поименен състав, както
следва:
Председател: д-р Нели Савчева – зам. кмет на Община Габрово
Членове:
1. инж. Калинка Пенева – зам. кмет на Община Габрово
2. Веселина Димова – общински съветник
3. Снежана Сидерова – общински съветник
4. Божидар Стойков – общински съветник
5. Иван Николов – общински съветник
6. Виктор Спасов – общински съветник
7. Стефан Христов - общински съветник
8. Иван Попиванов

РЕШЕНИЕ № 71
17.04.2008 год.
Наследствен имот на фамилия Явашеви
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Създава и избира временна комисия в състав, както следва:
Валери Василев;
Добромир Проданов;
Фьодор Леонтиев
Ивелин Стоянов;
Любомир Ялъмов;
Ивелин Райчев;
Божидар Стойков;
Д-р Нели Савчева;
Калинка Пенева
2. Комисията в срок до 31.05.2008 г.:
 Да проучи възможностите за изграждане на МУЗЕЙ НА МОДЕРНОТО
ИЗКУСТВО и обсъди предложението на Сдружение „Нашето ПО-ГОЛЯМО
Габрово” относно същият музей.
 Да организира официални срещи и оцени ангажираността на фамилия
Явашеви към идеята за изграждане в Габрово на МУЗЕЙ НА МОДЕРНОТО
ИЗКУСТВО на името на Христо Явашев – КРИСТО.

