
РЕШЕНИЕ № 206 
09.11.2017 год. 

 
Вливане на ОЗ „Озеленяване“ и дейности „Радио транслационни възли“ и „Улично 
осветление“ при Община Габрово в общинско предприятие „Благоустрояване“ гр. 

Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от Закона за 
общинската собственост, във връзка с чл. 52, ал. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
общинската собственост, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Влива ОЗ „Озеленяване“ и прехвърля дейности „Радио транслационни 

възли“ и „Улично осветление“ при Община Габрово в общинско предприятие 
„Благоустрояване“ гр. Габрово, считано от 01.12.2017 г. 

2. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 
„Благоустрояване“ гр. Габрово, считано от 01.12.2017 г. 

3. Отменя Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие 
„Благоустрояване“ гр. Габрово /приет с Решение № 247/21.11.2013 г., изм. с Решение 
№ 278/19.12.2013 г., изм. с Решение № 118/29.05.2014 г., изм. с Решение № 
207/25.09.2014 г., изм. с Решение № 271/18.12.2014 г./, считано от 01.12.2017 г. 

4. Трудовите правоотношения с работниците и служителите на ОЗ 
„Озеленяване“, както и тези на служителите на длъжности „техник радиотехника“ и 
„електромонтьор“, съответно от други дейности „Радио транслационни възли“ и 
други дейности „Улично осветление“ при Община Габрово да се уредят по реда на чл. 
123 от Кодекса на труда. 

5. Имуществото и механизацията на закритото ОЗ „Озеленяване“, както и тези, 
използвани в дейността на служителите на длъжности „техник радиотехника“ и 
„електромонтьор“, съответно от други дейности „Радио транслационни възли“ и 
други дейности „Улично осветление“ при Община Габрово, да се предоставят на ОП 
„Благоустрояване“. 

6. Възлага на кмета да утвърди нов бюджет за 2017 г. на ОП „Благоустрояване“  
като към настоящия такъв прибави остатъка от бюджета на ОЗ „Озеленяване“ и 
необходимите средства от бюджета на Община Габрово за обезпечаване на дейността, 
трудовите и осигурителни отношения на прехвърлените работници от „Улично 
осветление“ и „Радио транслационни възли“. 
 
Приложение: Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие  
    „Благоустрояване“ гр. Габрово  
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 
 


