
РЕШЕНИЕ № 33 
23.02.2017 год. 

 
Наредба за изменение и допълнение на 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 (Приета с Решение № 67/30.03.2006 год. на Общински 
съвет Габрово, изм. с Решение № 89/29.05.2008  г, изм. с Решение № 277/17.12.2009 г, 
изм. с Решение № 91/03.05.2012 г, изм. с Решение № 273/19.12.2013 г.) – второ четене 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, при спазване изискванията 
на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 , чл. 15, ал. 1, чл. 26, ал. 1 и чл. 28 от Закона 
за нормативните актове, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
Приема на второ четене Наредба за изменение и допълнение на 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 (Приета с Решение № 
67/30.03.2006 год. на Общински съвет Габрово, изм. с Решение № 89/29.05.2008 г, 
изм. с Решение  № 277/17.12.2009 г, изм. с Решение № 91/03.05.2012 г, изм. с Решение 
№ 273/19.12.2013 г.). 

 
Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на 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 
  2.  Мотиви за приемане на наредба за изменение и допълнение на 
       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 

 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:           /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


