РЕШЕНИЕ № 31
13.03.2008 год.
Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества и Превантивноинформационен център – Габрово за 2007 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема за информация отчета за дейността на Областен съвет по наркотични
вещества и Превантивно-информационен център – Габрово за 2007 г.
Приложения:Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества и
Превантивно-информационен център – Габрово за 2007 г.

РЕШЕНИЕ № 32
13.03.2008 год.
Опрощаване на дълг към държавата
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1 от Указ № 2773/1980 г.
за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и във връзка с чл. 98, т. 12 от
КРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на
Президента на Р България да не се опрощава дълга на Ненко Цвятков Маринов.
2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати
комплектованата преписка до компетентните органи, с оглед приключването на
същата.

РЕШЕНИЕ № 33
13.03.2008 год.
Опрощаване на дълг към държавата
На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 9, ал. 1 от Указ № 2773/1980 г.
за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и във връзка с чл. 98, т. 12 от
КРБ, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Предлага на Комисията по опрощаванията към Администрацията на
Президента на Р България да се опрости дълга на Светла Йорданова Григорова
2. Възлага на Кмета на Община Габрово в двуседмичен срок да изпрати
комплектованата преписка до компетентните органи, с оглед приключването й.

РЕШЕНИЕ № 34
13.03.2008 год.
Изменение и допълнение на НРПУРОИ –
Актуализация на Тарифата – Приложение – 1- първо четене
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за
общинската собственост, чл. 95, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Габрово и
отчетената от НСИ инфлация за 2007 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема на първо четене актуализация на Тарифата за определяне на началните
или наемни цени на отдаваните под наем за 1 кв.м. реална площ от общински
недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи от общински поземлен фонд –
Приложение 1 към НРПУРОИ, с 12.5%.
Приложения: Приложение 1 към НРПУРОИ, Тарифа за определяне на началните или
наемни цени на отдаваните под наем общински недвижими имоти и
движими вещи.

Резултати от гласуването:
Брой на общинските съветници, регистрирани на заседанието – 37
Брой на общинските съветници, присъстващи на гласуването – 32
Гласуване:
За – 32
Против – няма
Въздържали се – няма
Приема се.

РЕШЕНИЕ № 35
13.03.2008 год.
Изменение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за
настаняване под наем в общински жилища – първо четене
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 45а, ал. 1 от ЗОС,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема на І-во 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
Било:
“1. не притежават жилище или вила годни за постоянно обитаване или ½ и
повече идеални части от такива имоти.”
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, ал. 1 от тази
Наредба.”
§ 2. Чл. 4, ал. 3
Било:
“(3) Обстоятелствата по чл. 4, ал. 2, т. 1 - 5 се установяват с декларация на
гражданите, както и документи от съответните институции, а по т. 6 и 7 - от
комисията по чл. 8.”
Става:
“(3) Обстоятелствата по чл. 4, ал. 2, т. 1 - 5 се установяват с декларация на
гражданите, Удостоверение за данъчна оценка на посоченото в декларацията
имущество (ако има такова), както и документи от съответните институции, а по т. 6
и 7 - от комисията по чл. 8.”
§ 3. Чл. 7, ал. 2
Било:
“(2) Картотекирането се извършва въз основа на молба 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 молбата; вписват се данни за вида (жилищни, нежилищни), размера и
собствеността на обитаваните помещения;
3. извършени сделки с недвижими имоти по чл. 4, ал. 2, т. 3;
4. притежавано имущество по чл. 4, ал. 2, т. 4;
5. 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.;

6. данни за предишни вписвания в картотеката.”
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.”
§ 4. Чл. 8, ал. 3
Било:
“(3) Решението на комисията се съобщава и обжалва по реда на Закона за
административното производство.”
Става:
“(3) Решението на комисията се съобщава и оспорва по реда на
Административно - процесуалния кодекс.”
§ 5. Чл. 10, ал. 1
Било:
“(1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни ежегодно до
31 декември и при промяна на данните по чл. 7, ал. 2, т. 1 и 2 и на условията по чл. 4
да представят отново декларация по смисъла на чл.4, ал.3 от тази наредба.”
Става:
“(1) Гражданите, картотекирани по реда на тази глава, са длъжни ежегодно до
31 декември и 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.”
§ 6. Чл. 12, ал. 2
Отменя се.
§ 7. Чл. 14, ал. 5
Било:
“(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; 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.”
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 тридневен 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.”
§ 8. Чл. 15
Било:
“Чл. 15. (1) Гражданите, настанени под наем в общинско жилище, представят
ежегодно до 31 декември декларации за обстоятелствата по чл. 4, ал. 1, чл. 7.
(2) На наемателите на общински жилища, които не са представили декларации
по предходната алинея се прекратява договора за наем и освобождават жилището и
губят право да бъдат картотекирани отново за срок от 5 години
(3) При изменение на данните и условията по чл. 6 и 7, водещо до промяна на
жилищните нужди, определени с нормите по чл. 3, наемателите при възможност се
пренастаняват в други жилища.
Става:
“Чл. 15. (1) Гражданите, настанени под наем в общинско жилище, са длъжни
ежегодно до 31 декември и 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, се прекратяват наемните правоотношения, възникнали със
сключване на договора 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, ал. 1, наемателите при
възможност се пренастаняват в други жилища.”
§ 9. Чл. 16
Било:
“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. Нарушаване на добрите нрави;
8. Нарушаване на обществения ред;

9. Незаплащане на таксата за 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;
13. При отказ в случаите по чл. 14, ал. 6.
14. При смърт на наемателя.
15. По молба на наемателя.
16 Ако наемателят преотдаде жилището на други лица.
(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на Кмета. В
заповедта се посочват основанието за прекратяване на наемното правоотношение и
срока 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 срока 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 обжалва пред окръжен съд по реда на ЗАП.
Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.
(6) При прекратяване на наемните правоотношения с наемателите на
общински жилища по ал.1, т.1, същите губят право да бъдат картотекирани отново за
срок от 5 години.”
Става:
“Чл. 16. (1) Наемните правоотношения се прекратяват при:
1. Неплащане на наемната цена за повече от 2 месеца;
2. (нова) Неплащане на консумативните разноски свързани с ползването на
жилището за повече от 2 месеца;
3. Изтичане срока за настаняване;
4. Отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище;
5. Неполагане грижата на добър стопанин при ползване на жилището;
6. Необитаване на общинското жилище за повече от 6 месеца;
7. Използване на жилището не по предназначение;
8. Нарушаване на добрите нрави;
9. Нарушаване на обществения ред;
10. Незаплащане на таксата за битови отпадъци за предходната година;
11. Неизпълнение на задължението за подаване на декларацията по чл. 15, ал. 1;
12. Прекратяване на трудовите или служебните правоотношения на
настанените във ведомствено жилище лица;
13. 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;
14. Отказ в случаите по чл. 14, ал. 6.
15. Смърт на наемателя.
16. Подадена молба на наемателя.

17 Ако наемателят преотдаде жилището на други лица.
18. (нова) Продажба на жилището на наемателя.
19. (нова) Посочване на неверни данни или не посочване в декларациите на
обстоятелства, свързани с условията по чл. 4, ал. 2 и данните по чл. 7, ал. 2.
20. (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
срока 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 срока 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.”
§ 10. § 12 от ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Отменя се.

РЕШЕНИЕ № 36
13.03.2008 год.
Вземане на решение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска
собственост
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за
общинската собственост, чл. 11, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Габрово
РЕШИ:
1. Да се отдават под наем за срок от 5 години, частите от имоти – публична
общинска собственост, включени в представения в Приложение №1 списък.
2. Кмета на Община Габрово да открива процедурите за провеждане на
търгове за отдаване под наем на частите от имоти – публична общинска собственост,
по реда и условията, предвидени в глава VІ от НРПУРОИ, след прекратяване на
сключените договори за наем.
3. Размерът на началния месечен наем се определя по Тарифа - Приложение 1
към НРПУРОИ, приета от Общински съвет Габрово.
Приложение: Списък на частите от имоти – публична общинска собственост,
подлежащи на отдаване под наем /Приложение № 1/

РЕШЕНИЕ № 37
13.03.2008 год.
Закриване на Междуучилищен център по трудово–политехническо обучение Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10, ал. 5 от
ЗНП и чл. 12, ал. 2, от ППЗНП, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Предлага да се закрие Междуучилищен център по трудово–политехническо
обучение – Габрово – обслужващо звено в структурата на общинската училищна
мрежа, бул. “Трети март” №5, гр. Габрово, считано от 01.07.2008 година.
2. От учебната 2008/2009 година обучението на учениците от общинските
училища по учебните предмети: “Домашна техника и икономика” и “Технологии” да
се организира и осъществява във всяко учебно заведение.
3. Задължителната училищна документация на МУЦТПО - Габрово да се
приеме от ОУ ”Иван Вазов” – Габрово.
4. Наличният инвентар на МУЦТПО да се приеме за управление от ОУ ”Иван
Вазов” - Габрово и ПМГ ”Акад. Ив. Гюзелев” – Габрово.
5. Сградният фонд и дворните площи, ползвани от МУЦТПО, публична
общинска собственост – АОС № 485 от 03.11.1997 г., да се предадат на Община
Габрово, дирекция “Общинска собственост и стопанска дейност”.
6. Задължава Кмета на Общината в срок до 20.03.2008 г. да изпрати до
Регионален инспекторат по образованието - Габрово и МОН, мотивирано
предложение за закриване на МУЦТПО, бул. “Трети март” № 5, гр. Габрово съгласно
чл.12, ал. 2, 4 и 5 от ППЗНП.

РЕШЕНИЕ № 38
13.03.2008 год.
Промяна в структурата на Общинската мрежа от Целодневни детски градини и
Обединени детски заведения
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 10. ал. 6 от
ЗНП, чл.15, ал. 1 от ППЗНП, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Преобразува се ЦДГ “Буратино”, с. Яворец, общ. Габрово в целодневна
група за деца от три до шест годишна възраст на ОДЗ “Дъга”, ул. “Варовник” № 5,
гр. Габрово, считано от 01.04.2008 година.
1.1. Обучението и възпитанието на децата се осъществява в сградата на
детската градина в с. Яворец, общ. Габрово.
1.2. Задължителната документация на ЦДГ “Буратино”, с. Яворец, наличният
инвентар, сградният фонд и дворни площи-публична общинска собственост АОС №
531 от 26.02.1998 г. се приемат за управление от ОДЗ “Дъга” – Габрово
2. Преобразува се ЦДГ “Надежда”, с. Враниловци, общ. Габрово в целодневна
група за деца от три до шест годишна възраст на ЦДГ “Мики Маус”, бул.
“Могильов” № 74, гр. Габрово, считано от 01.04.2008 година.
2.1. Обучението и възпитанието на децата се осъществява в сградата на
детската градина в с. Враниловци, общ. Габрово.
2.2. Задължителната документация на ЦДГ “Надежда”, с. Враниловци,
наличният инвентар, сградният фонд и дворни площи-публична общинска
собственост, АОС № 525 от 02.02.1998 г. се приемат за управление от ЦДГ “Мики
Маус” – Габрово
3. Преобразува се ЦДГ с. Поповци, общ. Габрово в целодневна група за деца
от три до шест годишна възраст на ЦДГ “Мечо пух”, ул. “Тракия” №3, гр. Габрово,
считано от 01.04.2008 година.
3.1. Обучението и възпитанието на децата се осъществява в сградата на
детската градина в с. Поповци, общ. Габрово.
3.2. Задължителната документация на ЦДГ с. Поповци, наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи-частна общинска собственост, АОС № 679 от
24.01.2002 г. се приемат за управление от ЦДГ “Мечо пух” – Габрово
4. Преобразува се ЦДГ “Снежанка” кв. Етъра, гр. Габрово в целодневна група
за деца от три до шест годишна възраст на ЦДГ “Перуника”, бул. “Столетов” № 54,
гр. Габрово, считано от 01.04.2008 година.
4.1. Обучението и възпитанието на децата се осъществява в сградата на
детската градина в кв. Етъра, гр. Габрово.
4.2. Задължителната документация на ЦДГ “Снежанка”, наличният инвентар,
сградният фонд и дворни площи-публична общинска собственост АОС № 276 от
02.04.1997 г. се приемат за управление от ЦДГ “Перуника” – Габрово.
5. Възлага на Кмета на Община Габрово в срок до 20 март 2008 година да
издаде Заповед за преобразуването на целодневните детски градини по т. 1, 2, 3 и 4

от настоящото решение и изпълни изискването на чл. 15, ал. 4 от ППЗНП за
обнародването и в “Държавен вестник”.

РЕШЕНИЕ № 39
13.03.2008 год.
Приемане на Oтчет за изпълнените дейности през 2007г., съгласно приетата
“Общинска програма за интегрирано управление на отпадъците”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона
за опазване на околната среда, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема Oтчет за изпълнените дейности през 2007 г., съгласно приетата
“Общинска програма за интегрирано управление на отпадъците”.
Приложение: Oтчет за изпълнените дейности през 2007 г., съгласно приетата
“Общинска програма за интегрирано управление на отпадъците”.

РЕШЕНИЕ № 40
13.03.2008 год.
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните при Община Габрово през 2007 година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7, ал. 2 от
ЗБППМН, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община
Габрово през 2007 година.
Приложение: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при
Община Габрово през 2007 г

РЕШЕНИЕ № 41
13.03.2008 год.
Изпълнение решенията на Общински съвет Габрово, приети в периода
от 1 януари 2007 г. до 02 октомври 2007 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА и чл. 46, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема представения Отчет, относно изпълнение решенията на Общински
съвет – Габрово, приети в периода от 01 януари 2007 година до 02 октомври 2007
година и решенията “В процес на изпълнение”, приети от ОбС – Габрово през
предходни отчетни периоди.
Приложение: Отчет

РЕШЕНИЕ № 42
13.03.2008 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, чл. 10, ал. 1,т. 6, чл. 12, ал. 1
и чл. 15 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 Петър Христов Петров за управител на “Спомагателни дейности в
социалната сфера” ЕООД за срок от 3 години;
2. Избира Лъчезар Асенов Ангелов за управител на „Габрово фарм” ЕООД за
срок от 3 години;
3. Избира Андрей Генчев Господинов за управител на „Благоустрояване”
ЕООД за срок от 3 години;
4. Одобрява Договорите за възлагане на управление на “Спомагателни
дейности в социалната сфера” ЕООД, „Габрово фарм” ЕООД, „Благоустрояване”
ЕООД и упълномощава Кмета на Община Габрово да подпише същите с избраните
по т.1, т.2 и т.3 от настоящото решение управители.
Приложение : 1. Протоколи- 3 бр.
2. Договори за възлагане на управление – 3 бр.

РЕШЕНИЕ № 43
13.03.2008 год.
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Имот №000053,
м. Солуковица, землище Драгановци/
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, Имот №000053, м.Солуковица, землище Драгановци,
общ.Габрово с обща площ на имота 6,805 дка, при граници: имоти с №№ 098005 ливада, 098006 - ливада, 098007 - ливада, 098008 - нива, 098009 - ливада, 098010 –
ливада, 098011 - ливада, 101001 - гора в земеделски земи, 000039 – дере, 098004 –
ливада, АОС № 792 от 13.08.2007. При начална тръжна цена 3 691 /три хиляди
шестстотин деветдесет и един/ лева.
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 шестмесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 44
13.03.2008 год.
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Имот №000070,
м. Под усойната, землище Драгановци/
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, Имот №000070, м.Под усойната, землище Драгановци,
общ.Габрово. Начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при
неполивни условия - Пета, с площ 2,952 дка, при граници: имоти с №№ 000064 дере, 422018 – стопански двор, 000081 - полски път, 000071 - селскостопански склад,
с АОС № 793 от 13.08.2007 г. Начална тръжна цена 2 952/две хиляди деветстотин
петдесет и два/ лева или 1,00 лв на 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 шестмесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 45
13.03.2008 год.
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост /Имот №000072,
м.Под усойната, землище Драгановци/
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, Имот №000072, м.Под усойната, землище Драгановци,
общ.Габрово. Начин на трайно ползване – Ливада, категория на земята при
неполивни условия - Пета, с площ 0,342 дка, при граници: имоти с №№ 000064-дере,
000071 – селскостопански склад, 000081 - полски път, 000080 - канал. Начална
тръжна цена 148/сто четиридесет и осем / лева или 0,434 лв на 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 шестмесечен срок от вземане на
Решението, да извърши всички действия за правилното му и законосъобразно
изпълнение.
Приложение: Скица

РЕШЕНИЕ № 46
13.03.2008 год.
Промяна цената на билетите от общинската транспортна схема – вътрешноградски
транспорт считано от 01.04.2008 год.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с т. 7 от Решение №
150 от 29.07.2004 год. на Общински съвет, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема промяна на цената на един билет от вътрешноградския обществен
транспорт считано от 01.04.2008 год. на 0.70 лв.
2. Препоръчва на управителите на дружествата извършващи обществен превоз
на пътници по вътрешноградския транспорт в община Габрово да запазят ценаната
на абонаментните карти до 30.06.2008 год.

РЕШЕНИЕ № 47
13.03.2008 год.
Приватизация на търговски дружества с общинско участие в капитала
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона
за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Възлага на кмета на Община Габрово да изготви и внесе за обсъждане и
приемане от Общински съвет Габрово на годишен план за приватизация. Планът да
бъде внесен в Общински съвет в срок до 30 юни 2008 год. и да съдържа:
- общински търговски дружества;
- дялове и акции, общинска собственост в смесени дружества
- общинска собственост

РЕШЕНИЕ № 48
13.03.2008 год.

Прекратяване на „Обреди” ЕООД и откриване на производство по
ликвидацията му.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1, т.2, чл. 16, ал. 1, т. 4 и
чл.17 от Наредба за реда за упражняване на собственост върху общинската част от
капитала на търговските дружества, във връзка с чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 156, чл. 266,
ал. 2 и ал. 5, т. 1 от Търговския закон, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Отменя Свое Решение № 17 прието на заседание на 21.12.2007 г. в частта на
т.1.
2. Да се прекрати дейността на „Обреди” ЕООД и да се открие производство
по ликвидация.
3. Избира Николай Йорданов Петков за ликвидатор на „Обреди” ЕООД,
определя месечно възнаграждение в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лв. и
срок за приключване на производството по ликвидация до 30.09.2008 г.
4. Одобрява договора за възлагане на ликвидация на „Обреди” ЕООД.
5. Задължава избрания ликвидатор да извърши отказ от иск по гр.д. № 888/
2007 г. по описа на ГРС.
6. Забранява на управителя на дружеството разпореждане с активи на
дружеството и сключване на договори без съгласието на доверителя считано от
приемането на настоящото решение.
7. Прекратява договора за управление на „Обреди” ЕООД с Любомир Василев
Георгиев считано от датата на подписване на договора с избрания ликвидатор.
8. Не освобождава Любомир Василев Георгиев от отговорност.
9. Задължава Кмета в седемдневен срок от получаване на настоящото решение
да сключи договор с избрания ликвидатор.
10. В едномесечен срок след публикуване в Търговския регистър на поканата
към кредиторите да се внесе в Общински съвет ликвидационен баланс и доклад към
него, както и списък за продажбите.
Приложение: Проект на Договор за възлагане ликвидацията на „Обреди” ЕООД.

РЕШЕНИЕ № 49
13.03.2008 год.
Приемане на декларация по отношение изграждането на обект „Тунел Шипка”
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Приема Декларация за изграждането на обект „Тунел Шипка” и подходите
към него, съгласно Приложение 2 от настоящото решение
2. Предлага на министъра на регионалното развитие и благоустройството през
2008г. да извърши подготвителните действия и внесе предложение в Министерски
съвет на Република България за предоставяне на концесия за строителство на обект
„Тунел Шипка”.
3. Предлага в бюджета на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството за 2009г. в частта инвестиционни разходи да бъдат заложени
средства за завършване на обект Западен обходен път на град Габрово.
4. Възлага на Кмета на Община Габрово да изпрати копие от настоящото
решение и приетата декларация до Министерство на регионалното развитие и
благоустройството.
Приложение: 1. Декларация

РЕШЕНИЕ № 50
13.03.2008 год.
Изменение на Решение № 4 от 06.12.2007 г. на Общинския съвет за Определяне
числен и поименен състав на постоянните комисии на Общински съвет Габрово
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА и във вразка с чл.20, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Габрово РЕШИ:
Изменя свое Решение №4 от 06.12.2007г. в частта състава на:
т. 3.6 Комисия по образование и наука, както следва:
Председател: Никола Данчев
Зам. председател: Добромир Валачев
Членове:
1. Димитър Михайлов
2. Снежана Сидерова
3. Ивелина Пеева
4. Миглена Пройнова
5. Стефан Парашкевов
т. 3.9 Комисия по европейска интеграция, международни контакти и
проекти, както следва:
Председател: Божидар Стойков
Зам. председател: Калоян Енчев
Членове:
1. Веселина Димова
2. Клайв Улкинсън
3. Ивелин Стоянов
4. Любен Ялъмов
5. Марин Боевски
т. 3.10 Комисия по здравеопазване, социални дейности и хора в
неравностойно положение, както следва:
Председател: Веселина Димова
Зам. председател: Пламен Петров
Членове:
1. Славчо Чавдаров
2. Миглена Пройнова
3. Мариана Даракчиева
4. Снежана Сидерова
5. Цветомир Михов

РЕШЕНИЕ № 51
13.03.2008 год.
Изменение и допълнение на НРПУРОИ -Актуализация на Тарифата – Приложение –
второ четене
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал. 8 от Закона за
общинската собственост, чл. 95, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Габрово, и
отчетената от НСИ инфлация за 2007 г., Общински съвет Габрово РЕШИ:
Приема на второ четене актуализация на Тарифата за определяне на началните
или наемни цени на отдаваните под наем за 1 кв.м. реална площ от общински
недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи от общински поземлен фонд –
Приложение 1 към НРПУРОИ, с 12.5%.
Приложения: Приложение 1 към НРПУРОИ, Тарифа за определяне на началните или
наемни цени на отдаваните под наем общински недвижими имоти и
движими вещи.

