
РЕШЕНИЕ  № 11 
19.11.2015 год. 

 
Определяне на представители на Община Габрово в търговски дружества, в които 

общината е акционер или съдружник 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Общината в търговски 
дружества с общинско участие в капитала и  за участието на Общината в граждански 
дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 
 

1. Определя за мандат 2015 г.-2019 г. за представител на Община Габрово, в 
търговски дружества, в които общината е акционер или съдружник, както следва: 

1.1. В Общото събрание на съдружниците на „ВиК” ООД, гр. Габрово – Таня 
Христова – Кмет на Община Габрово 

1.2. В Общото събрание на акционерите на МБАЛ „д-р Тота Венкова” АД, гр. 
Габрово – Кирил Динков – общински съветник; 

1.3. В Общото събрание на акционерите на Общото събрание на акционерите 
на „Централ газ” АД, гр. Габрово – Стефан Трифонов– общински съветник; 

1.4. В Общото събрание на съдружниците в „Хлебозавод” ООД, гр. Габрово – 
Диана Гатева - общински съветник; 

1.5. В Общото събрание на съдружниците на „Корпорация Развитие” - КДА, гр. 
София –  Грета Господинова-Станева – общински съветник; 

1.6. В Общото събрание на акционерите на „Узана Тур” АД, гр. Габрово – д-р 
Николай Влаев – общински съветник; 

1.7. В Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София – 
Николай Колев – общински съветник; 

1.8. В Общото събрание на акционерите на „Нова Деница” АД, гр. София – 
Анчо Анчев - общински съветник; 

1.9. В Общото събрание на акционерите „ОББ” АД, гр. София – Симеон 
Ценкуловски – общински съветник; 

1.10. В Общото събрание на съдружниците на „Мраз” ООД, гр. Габрово – Цеца 
Данаилова- общински съветник; 

1.11. В Общото събрание на акционерите на „ПАЗАРИ” АД – Климент Кунев– 
зам. кмет на Община Габрово. 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:             /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


