РЕШЕНИЕ № 75
29.05.2008 год.
Отпускане на еднократна парична помощ на Стефан Николов Денчев, поради
влошено здравословно състояние и необходимост от сериозно лечение, включващо
присаждане на стволови клетки.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Отпуска помощ по решение на Общински съвет на Стефан Николов Денчев
в размер на 3150 лева за продължаване на специализираното лечение във
Военномедицинска академия гр. София.
2. Задължава Кмета на Община Габрово да изплати издадената фактура на
Общината след втората трансплантация на стволови клетки на Стефан Николов
Денчев издадена от Военномедицинска академия в размер на 3150 лева.
3. Средствата да се осигурят за сметка на „Фонд Резервен” на Община Габрово
за 2008 година.

РЕШЕНИЕ № 76
29.05.2008 год.
Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Благоустрояване” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.
147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост
върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет
Габрово, РЕШИ:
1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Благоустрояване” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
2. Печалбата за 2007 год. в размер на 24 000 лв. да бъде внесена във фонд
„Резервен” на дружеството.
3. Приема Инвестиционната програма за 2008 год. на обща стойност 155 000
лв.,разпределени както следва:
- Камион за сметосъбиране
– 1 бр.
– 60 000 лв.
- Снегорини
– 2 бр.
– 80 000 лв.
- Други ремонтни дейности /ремонт на покрива,
ремонт на механичния цех, закупуване на офис
техника, ремонт на работни помещения,
поставяне на ограда в района на фирмата/
- 15 000 лв.
Приложение: Отчет за приходите и разходите и баланс на „Благоустрояване” ЕООД
за 2007 г.

РЕШЕНИЕ № 77
29.05.2008 год.
Приемане на годишния отчет и баланса за резултатите на „Спомагателни дейности в
социалната сфера” ЕООД – Габрово за 2007 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,т. 3 във връзка с чл.
147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост
върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Спомагателни дейности в
социалната сфера” ЕООД – Габрово за 2007 год.
2. Печалбата за 2007 год. в размер на 11 000 лв. да бъде внесена във фонд
„Резервен” на дружеството.
3. Приема инвестиционната бизнес-програма за 2008 год. изразяващ а се в
частичен ремонт на покрива до 5 000 лв. и частично обновяване на машините до
5 000 лв.
4. До 31.07.2008 год. да се представи анализ за дейността на дружеството за
2007 год. и първото полугодие на 2008 год. от управителя на дружеството.
Приложение Отчет за приходите и разходите и баланс на „СДСС” ЕООД - Габрово

РЕШЕНИЕ № 78
29.05.2008 год.
Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Общински пазари” ЕООД –
Габрово за 2007 год. и определяне възнаграждението на управителя
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,т. 3 във връзка с чл.
147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост
върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Общински пазари” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
2. Печалбата за 2007 год. в размер на 11 000 лв. да се отнесе за погасяване на
задължението на дружеството към Агенцията за държавни вземания.
3. Определя възнаграждението на управителя на „Общински пазари” ЕООД –
Габрово в размер на 250 % върху минималния осигурителен доход по основни
икономически дейности и квалификационни групи професии за 2008 год., а именно
562,50 лв. /петстотин шестдесет и два лева и 50 ст./
4. Възлага на кмета на Община Габрово да подпише анекс с действащия
управител за промяна във възнаграждението му.
5. Задължава управителя на „Общински пазари” ЕООД – Габрово да представи
в Община Габрово и Общински съвет Габрово, в срок до 05.06.2008 год. цялата
информация и съответни документи относно участието си като акционер в „Пазари”
АД - брой, вид и стойност на притежавани акции, финансови резултати, годишни
доклади, протоколи от проведени общи събрания на акционерите, извлечение от
книгата на акционерите и други.
Приложение: Отчет за приходите и разходите и баланс на „Общински пазари” ЕООД
– Габрово за 2007 год.

РЕШЕНИЕ № 79
29.05.2008 год.
Приемане на годишния отчет и баланса за резултатите на „Габрово днес” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1,т. 3 във връзка с чл.
147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост
върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Приема годишния счетоводен отчет и баланса на „Габрово днес” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
2. Печалбата за 2007 год. да бъде внесена във фонд „Резервен” на дружеството.
3. До 31.07.2008 год. за дружеството да се предостави анализ за дейността за
2007 год. и първото поругодие на 2008 год.
4. Задължава управителя на „Габрово днес” ЕООД в двумесечен срок от
вземане на настоящото решение да внесе в Общински съвет Габрово погасителен
план за разсрочено плащане на натрупаните задължения към бюджета на Община
Габрово.
Приложение: Отчет за приходите и разходите и баланс на „Габрово днес” ЕООД
– Габрово за 2007 год.

РЕШЕНИЕ № 80
29.05.2008 год.
Приемане на годишния отчет и баланса за резултатите на „Габрово фарм” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.
147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост
върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Габрово фарм” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
2. Печалбата за 2007 год. в размер на 3 000 лв. да бъде внесена във фонд
„Резервен” на дружеството.
3. До 31.07.2008 год. да се представи анализ за дейността на дружеството за
2007 год. и първото полугодие на 2008 год.
Приложение: Отчет за приходите и разходите и баланс на „Габрово Фарм” ЕООД
– Габрово за 2007 год.

РЕШЕНИЕ № 81
29.05.2008 год.
Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Диагностично
консултативен център – 1” ЕООД – Габрово за 2007 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.
147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост
върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Диагностично
консултативен център – 1” ЕООД – Габрово за 2007 год.
2. Печалбата за 2007 год. да бъде внесена във фонд „Резервен” на дружеството.
3. Приема бизнес-програма за развитието на дружеството за 2008 год.
Приложение: - Отчет за приходите и разходите и баланс на „ДКЦ - 1” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
- Бизнес програма на „ДКЦ – 1” ЕООД за 2008 год.

РЕШЕНИЕ № 82
29.05.2008 год.
Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Радио Габрово” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, във връзка с чл. 147,
ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост
върху общинската част от капитала на търговските дружества Общински съвет
Габрово
1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Радио Габрово” ЕООД –
Габрово за 2007 год.
Приложение: Отчет за приходите и разходите и баланс на „Радио Габрово” ЕООД
– Габрово за 2007 год.

РЕШЕНИЕ № 83
29.05.2008 год.
Приемане на годишния отчет и баланс за резултатите на „Общински пътнически
транспорт” ЕООД – Габрово за 2007 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 във връзка с чл.
147, ал. 2 от ТЗ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба за реда за упражняване на собственост
върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
1. Приема годишния счетоводен отчет и баланс на „Общински пътнически
транспорт” ЕООД – Габрово за 2007 год.
2. Задължава управителя в срок до 30.07.2008 год. да внесе в Общински съвет
Габрово оздравителна програма на дружеството.
Приложение: Отчет за приходите и разходите и баланс на „ОПТ” ЕООД –
Габрово за 2007 год.

РЕШЕНИЕ № 84
29.05.2008 год.
Одобряване на управител на “Общински пътнически транспорт” ЕООД Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 15, чл. 27, ал. 3 и чл. 28 от
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала
на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Одобрява Калоян Пламенов Енчев за управител на “Общински пътнически
транспорт” ЕООД Габрово.
2. Одобрява договора за възлагане на управление на „Общински пътнически
транспорт” ЕООД Габрово.
3. Задължава Кмета в двуседмичен срок от приемане на настоящото решение
да сключи договор с одобрения за управител.
4. Приема актуален Учредителен акт в частта управляващ и представляващ
дружеството.
Приложение:1. Протокол от 07.05.2008г. на конкурсната комисия.
2. Договор за възлагане на управление на „Общински пътнически
транспорт” ЕООД.
3. Учредителен акт

РЕШЕНИЕ № 85
29.05.2008 год.
Провеждане конкурс за избор на управител на “Диагностично – консултативен
център 1” ЕООД – Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ и
чл. 3, ал. 1 от НАРЕДБА № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните
заведения, Общинският съвет Габрово РЕШИ:
1. Удължава срока на Договора за управление на управителя на “Диагностично
– консултативен център 1” ЕООД – Габрово – д-р Нели Ноева до датата на
подписване на договор за управление с новоизбран управител след проведен
Конкурс.
2. Упълномощава кмета на Община Габрово да подпише анекс при условията
на т.1 от настоящото решение.
3. Да се проведe конкурс за избор на управител на “Диагностично –
консултативен център 1” ЕООД – Габрово по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за
условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения при следните изисквания към
кандидатите:
- висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” по
медицина, съответно дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт
или образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление
с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по
икономика на здравеопазването;
- трудов стаж най-малко пет години като лекар, съответно лекар по дентална
медицина
или
икономист;
кандидатите,
притежаващи
образователноквалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да
имат придобита основна специалност;
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ
характер, освен ако са реабилитирани;
- владеенето на чужд език е предимство;
- компютърна грамотност е предимство;
- минимум 5 години управленски опит е предимство.
4. Необходими документи, които следва да бъдат подадени, са:
- заявление за участие в конкурса;
- автобиография;
- копие от документи удостоверяващи трудов стаж;
- нотариално заверено копие от документ за више образование с
образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно
дентална медицина и квалификация по здравен мениджмънт или образователноквалификационна степен „магистър” по икономика и управление с призната
специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт или по икономика
на здравеопазването;

- свидетелство за съдимост.
- препоръки от предишни работодатели за управленски умения (ако има);
- копие от документ за владеене на чужд език (ако има);
- копие от документ за компютърна грамотност е предимство (ако има);
- документ удостоверяващ минимум 5 години управленски опит (ако има);
- декларация, че кандидата не е лишен от правото да упражнява търговска
дейност;
- декларация по чл. 142 от Търговския Закон;
- Разработена Програма за развитие и дейността на лечебното заведение за 3
годишен период;
4.1. Заявленията за участие заедно с необходимите документи са подават в
непрозрачен запечатан плик.
4.2 Програмата за развитието на дейността на лечебното заведение се подава в
отделен запечатан плик.
5. Кандидатите следва да представят посочените в т. 4 документи в
деловодството на Община Габрово в срок до 17.00 ч. на 23.06.2008 г.
6. В срок до 23.06.2008 г. от Община Габрово, стая №112, г-жа Ирена Митева
кандидатите могат да получат допълнително информация относно темите – предмет
на събеседването, както и от лечебното заведение съответните документи относно
структурата, бюджета, числеността и щатното разписание на персонала.
7. Определя и назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса за
избор на управители на „Диагностично – консултативен център 1” ЕООД – Габрово
в състав:
1. Председател: д-р Нели Савчева
2. Секретар: Ирена Митева - юрисконсулт
3. Марияна Даракчиева – общ. съветник
4. Д-р Ирина Моровякова – представител на РЦЗ
5. д-р Веселина димова – общ. съветник
8. Конкурсът да се проведе на 25.06.2008 г. от 09.00 часа в зала 118, ет.1 на
Община Габрово.
9. Възлага на кмета на Община Габрово да публикува в срок до 10.06.2008г.
настоящото Решение в един централен и един местен всекидневник.

РЕШЕНИЕ № 86
29.05.2008 год.
Прекратяване процедурата за провеждане на конкурс за управител
на “Радио Габрово” ЕООД Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 24, ал. 2 и чл. 26, ал. 3 от
Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала
на търговските дружества, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Прекратява процедурата по конкурса за управител на „Радио Габрово” ЕООД
Габрово.
Приложение: Протокол от 15.04.2008 г. на конкурсната комисия

РЕШЕНИЕ № 87
29.05.2008 год.
Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл. 196,
ал. 3 от ЗУТ
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 196 ал.5 от ЗУТ, Общински съвет
Габрово РЕШИ:
Приема на първо четене Наредба за условията и реда за принудителното
изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ.
Приложение: Наредба за условията и реда за принудително изпълнение на
заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ

РЕШЕНИЕ № 88
29.05.2008 год.
Изменение на Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част
от капитала на търговските дружества – първо четене
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема на първо четене изменение на Наредба за реда за упражняване на
собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, както
следва:
Чл. 33, ал.2 става:
(2) Управителя на общинско търговско дружество в три дневен срок след
завръщането си от командировка в страната да представи на председателя на
Общински съвет – Габрово и Кмета на Общината писмен отчет за извършената
работа и направените разходи.
Чл. 33, /нова/ ал. 3
(3) Управителя на общинско търговско дружество в десет дневен срок след
завръщането си от командировка в чужбина да представи на председателя на
Общински съвет – Габрово и Кмета на Общината писмен отчет за извършената
работа и направените разходи.

РЕШЕНИЕ № 89
29.05.2008 год.
Изменение на Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част
от капитала на търговските дружества – второ четене
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема на второ четене изменение на Наредба за реда за упражняване на
собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, както
следва:
Чл. 33, ал.2 става:
(2) Управителя на общинско търговско дружество в три дневен срок след
завръщането си от командировка в страната да представи на председателя на
Общински съвет – Габрово и Кмета на Общината писмен отчет за извършената
работа и направените разходи.
Чл. 33, /нова/ ал. 3
(3) Управителя на общинско търговско дружество в десет дневен срок след
завръщането си от командировка в чужбина да представи на председателя на
Общински съвет – Габрово и Кмета на Общината писмен отчет за извършената
работа и направените разходи.

РЕШЕНИЕ № 90
29.05.2008 год.
Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по ОП ''Околна среда
2007-2013'' – Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово; Референтен № на
процедурата BG161PO005/08/1.10/01/02 Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с кандидатстване на
Община Габрово с Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово, Общински
съвет Габрово РЕШИ:
Обектът на инвестицията на Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово
отговаря на приоритетите, заложени в стратегически документи на Община Габрово:
Общински план за развитие на Община Габрово 2005-2013, приет с Решение на
Общински съвет № 189 от 08.08.2005 г. – Приоритет 2 – Осъвременена
градоустройствена основа на населените места; модернизирана инфраструктура и
сграден фонд; газификация; осъвременена система за управление на отпадъците Мярка 2.2 Рехабилитация на съществуващите и изграждане на нови ВиК мрежи и
съоръжения;
Програма за опазване на околната среда на територията на Община Габрово
2007-2015, приета с Решение на Общински съвет № 238 от 30.08.2007 г. –
приоритети: изграждане и доизграждане и рехабилитиране на необходимата
инфраструктура за събиране, пречистване и отвеждане на отпадъчните води в
населените места на община Габрово; доизграждане и рехабилитиране на
инфраструктурата за питейно водоснабдяване на Габровските населени места;
подобряване на мониторинга и контрола върху състоянието на водите в община
Габрово.

РЕШЕНИЕ № 91
29.05.2008 год.
Кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение по ОП ''Околна среда
2007-2013'', BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за подготовка на
инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда
2007-2013 г.”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и кандидатстване на Община
Габрово по ОП ''Околна среда 2007-2013'', BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа
помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 на Оперативна
програма “Околна среда 2007-2013 г.”, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Габрово с проект
„Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за ТБО в община Габрово,
превръщайки го в регионално за нуждите на община Габрово и Трявна” по ОП
''Околна среда 2007-2013'', BG161PO005/08/2.30/01/03 Техническа помощ за
подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 2 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», както и за покриване на недоспустими разходи по проекта.
3. Одобрява Споразумението за партньорство между Община Габрово и
Община Трявна
Приложение: Споразумението за партньорство между Община Габрово
и Община Трявна.

РЕШЕНИЕ № 92
29.05.2008 год.
Промяна в капацитета и числеността на персонала в предоставяната услуга в
общността Звено „Майка и бебе” - гр. Габрово.
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 36а от Правилника за прилагане
на закона за социално подпомагане и във връзка със Заповед № РД01-280/24.03.2008
г. на Министъра на Труда и социалната политика на Република България, Общински
съвет Габрово РЕШИ:
1. Определя капацитет на Звено „Майка и бебе” - гр. Габрово – 6 места (шест
двойки „майка-дете”), считано от 01.01.2008 г.
2. Финансирането на социалната услуга да бъде в рамките на средствата по
стандарта за 2008 г. на делегираната държавна дейност при следните параметри:
- Численост на персонала – 5 щатни бройки;
- Издръжка – 6 103 лв. годишно за едно място, съответно за 6 места – 36
618 лв. в съответствие с Решение № 20/21.01.2008 г. на Министерски съвет.
3. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати
Решението комплектовано с необходимите документи до Директора на Регионална
дирекция «Социално подпомагане»-Габрово, съгласно чл.36а от ППЗСП.
Приложение: - Заповед № РД01-280/24.03.2008 г. на Министъра на Труда и
социалната политика на Р. България;
- Методика за определяне на числеността на персонала в Звено „Майка
и бебе”.

РЕШЕНИЕ № 93
29.05.2008 год.
Утвърждаване на численост, средна брутна работна заплата и средства за работна
заплата, считано от 01.01.2008 г.; Определяне численост на персонала от 01.01.2008
г. и 01.07.2008 г. за делегираната държавна дейност “общинска администрация” и
актуализация бюджета на дейността; Актуализация на бюджета за 2008 г. на Дом за
деца лишени от родителска грижа
На основание чл. 21 ал. 1 т. 5 и т. 6 от ЗМСМА и чл. 6 от ПМС 175/2007 г.,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Определя, считано от 01.01.2008 г. численост на персонала, средна брутна
работна заплата на 1 лице от персонала и средства за работна заплата по
разпоредители и дейности , както следва:

Разпоредители /
бюджетни дейности
І. Делегирани от държавата дейности
1. Община
- Общинска администрация
- Отбрана и сигурност
- Училищно и детско здравеопазване
- Център за обществена подкрепа
- Дневен център за възрастни с увреждания
- Дневен център за деца с увреждания
- Дневен център за стари хора
- Център за социална рехабилитация и интегр
2. Детски ясли
3. Заведения за социални услуги
- Дом за възрастни с физически увреждания
- звено “Майка и бебе”
4. ДДЛРГ “Хр.Райков”
5. фил. Култура
6. ЕМО “Етър”
7. Д Х С
8. Библиотека
ІІ. Местни дейности
1. Община
- Общинска администрация - дофинансиране
- БКС и опазване на околната среда

Численост
на
01.01.
2008 г.
/бр./

Средна
брутна
работна
заплата от
01.01.2008г
/лв./

Месечен
размер на
средствата
за работни
заплати
от 01.01.08

165
6
27
7
9
8
3
4
87

532,22
307,10
423.68
345,57
361,83
363,41
340,80
340,80
349.63

87816
1843
11439
2073
3256
2907
1022
1363
30418

15
6
17,5
15
59
26
27

374,46
371,42
408,68
387,89
394,08
394,81
387,42

5617
2229
7152
5818
23251
10265
10460

63
20

532,22
450,00

33530
9000

- Улично осветление
- Почивно дело
- Зоопарк
- Други дейности по икономиката
- Поддържане и ремонт на пътищата
2. Заведения за социални услуги
- Домашен социален патронаж
- Клуб на пенсионера
3. Спортни имоти
- спортни бази
- икономически дейности
4. Култура
5. АИР “Боженци”
6. ОП “Гробищни паркове”

5
5
5
36
2

566,50
372,10
351,40
431,65
420,00

2832
1860
1757
15539
840

32
2

366,36
285,00

11724
570

32
15
64.5
13
10

350,66
285,40
387,12
382,33
482,00

11221
4281
24969
4970
4820

2. Определя численост на персонала за делегираната държавна дейност
“Общинска администрация ” от 01.01.2008 г. - 165 щ.бр. и от 01.07.2008 г. - 145 щ.
бр.
3. Приема актуализация на бюджета в дейност “Общинска администрация”,
както следва:
- § 01-00 “Заплати на персонала”– намаление с 85943 лв.
- § 02-00 “Други възнаграждения и плащания” – завишение с 108343 лв.
- § 05-00 “Осигурителни вноски” – намаление с 22400 лв.
4. Приема актуализация на бюджета на Дом за деца лишени от родителска
грижа, както следва:
- § 01-00 “Заплати на персонала”– увеличение с 7969 лв.
- § 02-00 “Други възнаграждения и плащания” – намаление с 305 лв.
- § 05-00 “Осигурителни вноски” – увеличение с 1458 лв.
- § 10-00 “Издръжка” – намаление с 9122 лв.

РЕШЕНИЕ № 94
29.05.2008 год.
Отдаване под наем на общинско ведомствено жилище, на основание чл. 17, ал. 2 от
НУРУЖННОЖ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 17, ал. 2 от НУРУЖННОЖ,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Да бъде предоставено под наем, за срок от 3 /три/ години, на Държавен
куклен театър, общинско ведомствено жилище, находящо се в гр. Габрово, ул.
„Свищовска” № 76, ет. 1, ап. 3, тристаен апартамент.
2. Задължава Кмета на Община Габрово, в едномесечен срок от вземане на
настоящото Решение да сключи писмен Договор за отдаване под наем с ДКТ, гр.
Габрово, представлявано от Директора му, съгласно т. 1.

РЕШЕНИЕ № 95
29.05.2008 год.
Откриване на производство по отчуждаване на недвижим имот, попадащ под улица –
пешеходен достъп до жил. блок Дунав – 2 по плана на гр. Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 23 от ЗОС, във връзка с чл. 21
и чл. 22 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1.Открива производство по отчуждаване на имот пл. № 2906 а от кв. 74 по
плана на к-с Дунав, с площ 165 кв.м., попадащ под улица – пешеходен достъп до
жил. блок Дунав –2 гр. Габрово. собственост на н-ци на Минчо Петков Рибарев Иван Йорданов Каракочев, Мария Атанасова Нейкова, Стефка Атанасова Мандова,
Минчо Янков Кирков, Мария Янкова Иванова, Антоанета Пантелеймонова Сендова,
Янко Пантелеймонов Кирков, Ангел Димитров Димитров и Константин Димитров
Димитров .
2. Сумата необходима за обезщетяване на собствениците в размер на 34 650
/тридесет и четири хиляди шестстотин и петдесет /лв. да се изплати от предвидените
средства за отчуждителни процедури в бюджета за 2008г. в бюджетна дейност
“Други дейности по благоустройство и комунално стопанство”.
3. Задължава Кмета на Общината в 14 дневен срок от приемане на решението
да започне процедурите по отчуждаване на имотите, съгласно чл. 25, ал. 2 и
следващите от ЗОС.
Приложение: 1 бр. скица с отразен имот за отчуждаване.

РЕШЕНИЕ № 96
29.05.2008 год.
Откриване на производство по отчуждаване на част от недвижим имот за прокарване
на нова улица в кв. Ябълка гр. Габрово.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 23 от ЗОС, във връзка с чл. 21
и чл. 22 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Открива производство по отчуждаване на част от ПИ пл. № 55 в кв. 10 – 460
кв. м. за откриване на улица с о.т. 47-48-49-50-51 по плана на кв. Ябълка гр. Габрово,
собственост на н-ци на Петър Генчев Петров – Петър Петров Петров, Снежана
Петрова Добрева, Стоян Петков Стоянов, Васил Петков Стоянов, Йорданка Иванова
Генчева, Петър Бонев Петров, Маргарита Бонева Дамянова, Симеон Петков
Симеонов, Румяна Петкова Никодимова, Румян Митев Недев, Христо Петров Генчев,
Константин Йорданов Костадинов, Светла Йорданова Костадинова и Никола
Димитров Николов.
2. Сумата необходима за обезщетяване на собствениците в размер на 3 820
/три хиляди осемстотин и двадесет/ лв. да се изплати от предвидените средства за
отчуждителни процедури в бюджета за 2008 г. в бюджетна дейност “Други дейности
по благоустройство и комунално стопанство”.
3. Задължава Кмета на Общината в 14 дневен срок от приемане на решението
да започне процедурите по отчуждаване на имотите, съгласно чл. 25, ал. 2 и
следващите от ЗОС.
Приложение: скица с отразен имот за отчуждаване.

РЕШЕНИЕ № 97
29.05.2008 год.
Откриване на производство по отчуждаване на недвижим имот за изграждане на
обект публична общинска собственост - детско заведение и трафопост в кв.
Тлъчници гр. Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 23 от ЗОС, във връзка с чл. 21
и чл. 22 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Открива производство по отчуждаване на УПИ V – за детско заведение и
трафопост от кв. 23 - кв. Тлъчници гр. Габрово собственост на Вероника Иванова
Кехайова с площ от 1 642 кв.м. за изграждане на обект - публична общинска
собственост.
2. Сумата необходима за обезщетяване на собственика в размер на 57 470
/петдесет и седем хиляди четиристотин и седемдесет/ лв. да се изплати от
предвидените средства за отчуждителни процедури в бюджета за 2008 г. в бюджетна
дейност “Други дейности по благоустройство и комунално стопанство”.
3. Задължава Кмета на Общината в 14 дневен срок от приемане на решението
да започне процедурите по отчуждаване на имотите, съгласно чл. 25, ал. 2 и
следващите от ЗОС.
Приложение: 1 бр. скица с отразен имот за отчуждаване.

РЕШЕНИЕ № 98
29.05.2008 год.
Откриване на производство по отчуждаване на части от недвижими имоти за
прокарване на нови улици в кв. Русевци гр. Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 23 от ЗОС, във връзка с чл. 21
и чл. 22 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Открива производство по отчуждаване на следните имоти за прокарване на
улица с о.т.50-56-57-58-59-60-61-63-64-69 и улица с о.т. 64-65-66-67-68-59 в между
кв. 8,10 и 11 кв. Русевци по плана на гр. Габрово - І етап, І част
 Част от ПИ пл. № 160 кв. 11 32 кв.м.
 Част от ПИ пл. № 169 кв. 10 75 кв.м.
Общо - 107 кв.м. на стойност 4 060 /четири хиляди и
шестдесет/ лв., собственост на н-ци на Цанка Стефанова Райкова - Ренета Николова
Райкова, Валерия Николова Райкова, Аделина Викторова Симеонова и Цветомира
Викторова Лачева.
 Част от ПИ пл. № 166 кв. 10 – 441 кв.м. на стойност 16 760/шестнадесет
хиляди седемстотин и шестдесет/лв., собственост на н-ци на Стефан Стефанов
Анастасов - Ирина Василева Анастасова, Васил Стефанов Анастасов.
 Част от ПИ пл. № 165 кв. 10 - 316 кв.м.
 Част от ПИ пл. № 170 кв. 10 - 85 кв.м.
 Част от ПИ пл. № 172 кв. 10 - 338 кв.м.
Общо: 739 кв.м., на стойност 28 080 /двадесет и осем хиляди и
осемдесет/ лв., собственост на н-ци на Тотьо Стефанов Анастасов – Ирина Василева
Анастасова, Васил Стефанов Анастасов, Ренета Николова Райкова, Валерия
Николова Райкова, Аделина Викторова Симеонова и Цветомира Викторова Лачева.
 Част от ПИ пл. № 167 кв. 10 - 214 кв.м. на стойност 8 130 /осем хиляди сто и
тридесет/ лв.,собственост на н-ци на:
- Иванка Христова Събева - Недялка Баева Григорова
- Дончо Христов Ботев - Величка Дончева Попова
 Част от ПИ пл. № 171 кв. 10 - 214 кв.м. на стойност 8 130 /осем хиляди сто и
тридесет/ лв., собственост на Данаил Димитров Димитров.
 Част от ПИ пл. № 157 кв. 8 - 91 кв.м. на стойност 3 750 /три хиляди
седемстотин и петдесет/лв., собственост на Георги Кирилов Рачев и Ценка Борисова
Рачева.
 Част от ПИ пл. № 151 кв. 7 - 10 кв.м на стойност 380 /триста и осемдесет/ лв.,
собственост на Анна Стойнева Куртева.
 Част от ПИ пл. № 152 кв. 7 - 41 кв.м. на стойност 1 560 /хиляда петстотин
шестдесет/ лв., собственост на Симеона Каменова Костова.
2. Сумата необходима за обезщетяване на собствениците в размер на 70 850
/седемдесет хиляди осемстотин и петдесет/ лв. да се изплати от предвидените
средства за отчуждителни процедури в бюджета за 2008 г. в бюджетна дейност
“Други дейности по благоустройство и комунално стопанство”.

3. Задължава Кмета на Общината в 14 дневен срок от приемане на решението
да започне процедурите по отчуждаване на имотите, съгласно чл. 25, ал. 2 и
следващите от ЗОС.
Приложение: скица с отразени имоти за отчуждаване.

РЕШЕНИЕ № 99
29.05.2008 год.
Откриване на производство по отчуждаване на части от недвижими имоти за
прокарване на нова улица в кв. Тлъчници гр. Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 23 от ЗОС, във връзка с чл. 21
и чл. 22 от ЗОС, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Открива производство по отчуждаване на следните имоти за прокарване на
улица с о.т.36-37-38-133-39-40-41 между кв.14, 22 и 23 кв. Тлъчници по плана на гр.
Габрово - V част:
 Част от ПИ пл.№ 2003а кв. 14- 540 кв.м. на стойност 18 252 /осемнадесет хиляди
двеста петдесет и два/ лв., собственост на Димка Иванова Пенчева и Пламен
Георгиев Пенчев.
 Част от ПИ пл.№ 2003 кв. 14 - 244 кв.м. на стойност 8 247 /осем хиляди двеста
четиридесет и седем/ лв., собственост на Петя Димова Димитрова.
 Част от ПИ пл. № 2002 кв. 23 - 150 кв.м. на стойност 5 070 /пет хиляди и
седемдесет/ лв., собственост на Иван Стефанов Яръмов, Николай Тодоров Къндев и
Искра Тодорова Симеонова.
 Част от ПИ пл. № 2013 кв. 23 - 620 кв.м. на стойност 20 956 /двадесет хиляди
деветстотин петдесет и шест/ лв., собственост на „ВАЙДА” ООД представлявано от
Валентин Маринов Първанов.
 Част от ПИ пл. № 2008 кв. 22 - 32 кв. м. на стойност 1 302 /хиляда триста и два/
лв., собственост на Милена Дамянова Фъртунова.
 Част от ПИ пл. № 2004 кв. 14 - 160 кв. м.на стойност 5 408 /пет хиляди
четиристотин и осем/ лв., собственост на Цветанка Савова Томова..
 Част от ПИ пл. № 1875 кв. 14 -1135 кв. м. на стойност 38 713 /тридесет и осем
седемстотин и четиринадесет/ лв., собственост на Стефан Димитров Бенев и Донка
Стефанова Бенева.
 Част от ПИ пл. № 1874 кв. 14 - 473 кв. м. на стойност 15 987 /петнадесет
деветстотин осемдесет и седем/ лв., собственост на Найден Борисов Дочев.
 Част от ПИ пл. № 2005а кв.14 - 305 кв. м. на стойност 10 429 /десет хиляди
четиристотин двадесет и девет/ лв., собственост на Петър Симеонов Иванов.
2. Сумата необходима за обезщетяване на собствениците в размер на 124 364
/сто двадесет и четири хиляди триста шестдесет и четири/ лв. да се изплати от
предвидените средства за отчуждителни процедури в бюджета за 2008 г. в бюджетна
дейност “Други дейности по благоустройство и комунално стопанство”.
3. Задължава Кмета на Общината в 14 дневен срок от приемане на решението
да започне процедурите по отчуждаване на имотите, съгласно чл. 25, ал. 2 и
следващите от ЗОС.
Приложение: скица с отразени имоти за отчуждаване.

РЕШЕНИЕ № 100
29.05.2008 год.
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ Х от кв.7а
по действащият план на с.Яворец, общ.Габрово/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т.
1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот –
частна общинска собственост, актуван с АОС № 607 от 14.09.1998 г представляващ
Урегулиран поземлен имот Х-общински от кв.7а с. Яворец, общ.Габрово, с площ от
840 кв.м., незастроен, при граници: ул.о.т.13-105;УПИ ХІ-общ.; терен за озеленяване;
УПИ VІІІ – общински; УПИ ІХ – общински.
При начална тръжна цена 3 612 /три хиляди шестстотин и дванадесет/ лева
без ДДС или 4,30 лв. за кв.м.
Купувачът дължи 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 четиримесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 101
29.05.2008 год.
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ ХІ от кв.7а
по действащият план на с. Яворец, общ.Габрово/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т.
1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот –
частна общинска собственост, актуван с АОС № 608 от 14.09.1998г. представляващ
Урегулиран поземлен имот ХІ-общински от кв.7а с.Яворец, общ.Габрово, с площ от
832 кв.м., незастроен, при граници: ул.о.т.13-105; терен за озеленяване; УПИ Х –
общински.
При начална тръжна цена 3580.00 /три хиляди петстотин и осемдесет/ лева без
ДДС или 4,30 лв. за кв.м., като купувачът дължи 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 четиримесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 102
29.05.2008 год.
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /УПИ ХVІІІ-51,
обществено обслужващи дейности и сграда от кв. 12 по плана на с. Гъбене, общ.
Габрово/
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 46, ал. 1, т.
1 и чл. 56, ал. 1 от НРПУРОИ на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Да се извърши продажба чрез търг с тайно наддаване на недвижим имот –
частна общинска собственост, актуван с № 532 от 27.02.1998 г., представляващ
урегулиран поземлен имот XVІІІ-51, обществено обслужващи дейности от кв. 12 по
действащия устройствен план на с.Гъбене, община Габрово, с площ от 10 070 кв.м.,
при граници: изток-ХІІІ-215,УПИ ХІV-44, УПИ ХV-45, УПИ ХVІІ-49; юг- улица о.т.
21-22; запад- УПИ ХІХ-216, УПИ ХХІ-66, УПИ ХХІІ-107; север- УПИ ІІІ-110, VІ-46,
VІІ-43, УПИ VІІІ-43, ІХ-43, заедно с построените в него: сграда, състояща се от стара
част на един етаж, със застроена площ 494 кв.м., частично на сутерен, със светла
площ 50 кв.м. и нова част на един етаж, със застроена площ 405 кв.м., частично на
сутерен, със светла площ 126 кв.м. и външни тоалетни, със застроена площ 50 кв.м.,
при начална тръжна цена 165 000.00 /сто шестдесет и пет хиляди/ лева без ДДС.
Купувачът дължи всички данъци и такси по сделката.
Цената на имота да се изплати еднократно, в едномесечен срок от влизане в
сила на заповедта на кмета за определяне на купувач.
Сградата е законно построена и по действащия устройствен план на с. Гъбене,
общ.Габрово е запазена като елемент на застрояване. Възстановяването на
строителните книжа е за сметка на купувача.
2. Възлага на кмета на Община Габрово, в шестмесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 103
29.05.2008 год.
Учредяване безвъзмездно право на ползване на Читалище “Христо Ботев” с. Гарван
върху бивш Клуб в с. Николчевци
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 73 ал. 5 и 6 от
НРПУРОИ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Читалище „Христо Ботев”, с.
Гарван, община Габрово върху недвижим имот-частна общинска собственост, бивш
клуб със застроена площ 100 кв.м., състоящ се от салон и сервизни помещения,
разположен в едноетажна сграда с метална конструкция, находяща се в УПИ – клуб
от кв. 17 по действащия план на с. Николчевци, общ. Габрово, включен в АОС №
556/28.04.1998 г., за срок от 3 /три/ години.
2. Задължава Kмета на Община Габрово в тримесечен срок след приемане на
Решението да предприеме действие по издаване на заповед и сключване на договор.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 104
29.05.2008 год.
Утвърждаване на „Стратегия на общинско развитие чрез привличане на инвестиции
на територията на Община Габрово в периода 2007г. -2013 г.” съставена съгласно
проект BG 2004/016-711.11.04./ ESG/G/PPP/B-038- „Привличане интересите на
инвеститори към община Габрово и Дряново посредством сътрудничество между
представителства” разработена от Сдружение „Виокотехнологичен бизнес
инкубатор” - Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, Общинският съвет Габрово РЕШИ:
Приема „Стратегия на общинско развитие чрез привличане на инвестиции на
територията на Община Габрово в периода 2007г. - 2013г.” съставена съгласно
проект BG 2004/016-711.11.04./ ESG/G/PPP/B-038 - „Привличане интересите на
инвеститори към община Габрово и Дряново посредством сътрудничество между
представителства”.

РЕШЕНИЕ № 105
29.05.2008 год.
Приемане на актуализация 2008 г. на Общински план за развитие на община Габрово
2005 – 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 14, ал. 4 и чл. 28
от ЗРР, Общинският съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема Актуализация 2008 г. на Общински план за развитие на община
Габрово 2005 – 2013 г.
2. Задължава Кмета на Община Габрово да подготви и внесе пред Общински
съвет Габрово Програма за реализация на ОПР за 2008 г. в срок от 45 дни, считано от
датата на приемане на актуализация 2008 г. на ОПР 2005-2013.
Приложение: ОПР за развитие на община Габрово 2005-2013

РЕШЕНИЕ № 106
29.05.2008 год.
Кандидатстване с проект по ОП «Регионално развитие» Приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална
инфраструктура”, Компонент 2 за ремонт и адаптиране на сграда с цел преместване
на Дом за възрастни с физически увреждания – кв. Кряковци
На основание чл. 21, ал. 1, т.9 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Отменя Решение № 200/27.07.2006 год. в частта на точка 2.
2. Дава съгласие Община Габрово да кандидатства с проект по Оперативна
програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие”, Операция 1.1 „Социална инфраструктура”,
Компонент 2, за ремонт и адаптиране на сграда – бивша детска градина, частна
общинска собственост, находяща се ул. „Маркотея” № 19 в гр. Габрово, актувана с
АОС № 1310/13.01.2003 г за преместване на Дом за възрастни с физически
увреждания, кв. Кряковци № 15.
3. Декларира, че предназначението на сградата, обект на интервенция по
проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след
приключване на проекта.
4. Възлага на Кмета на Община Габрово да извърши всички необходими
действия при кандидатстването и реализирането на проекта.
Приложение: Акт за общинска собственост № 1310/13.01.2003 г.

