
РЕШЕНИЕ  № 133 
25.06.2015 год. 

 
Разпореждане с ДМА, собственост на “Общински пътнически транспорт”  ЕООД,  

гр. Габрово 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 2 от ЗОС, чл. 10, ал. 2 и 
чл. 34, ал. 2 от Наредбата за реда за упражняване на собственост вьрху общинската 
част от капитала на тьрговските дружества и за участието на Общината в граждански 
дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, т. 5 от Решение № 
110/28.05.2015 г. на ОбС - Габрово, Общински сьвет – Габрово РЕШИ: 

 
1. Да се извърши продажба чрез тьрг с явно наддаване на ДМА, собственост на 

„Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово, при начални тръжни цени - 
цените на лицензирания оценител от приложената пазарна оценка. 

 
1.1. Контактна мрежа с прилежащи към нея свързващи елементи  - контактната 

мрежа е по въздушен път, закрепена на стълбовата линия, включваща контактен 
неизолиран меден проводник ТФ 100 мм и окачващи елементи: 
- контактен проводник –  тегло 40 940 кг.  
- свързващи елементи – общо тегло 56852,5 кг  

1.2. Прекъсвачи тип А200  - прекъсват подтовар за избягване волтова дъга – 2 
броя  с общо тегло 100,8 кг.  

1.3. Кабелен колектор – представлява проходимо подземно тунелно 
съоръжение, осигуряващо кабелите, излизащи от ТИС Север и минаващи под жп 
линиите на ЖП гара Габрово. Метални шини за окачване на кабелите – общо тегло 
125кг.  

1.4. Токоизправители –  увеличаване напрежение от 515В на 660В - 8броя с 
общо тегло  3600кг.  

1.5. Силови трансформатори –  намаляване  напрежение от 20кВ на 51В : 
 - ликвидна стойност - 7 броя с общо тегло 5862,5 кг. на обща стойност  
11 467,05лв./единадесет  хил. четиристотин шестдесет и седем  лв. и 5ст./ 
- пазарна стойност – 7 броя на обща стойност 50 400 лв. /петдесет хиляди и 
четиристотин лева./ 

 
2. Определя комисия, която да организира сваляне, конкретизиране на теглото 

на съответните ДМА от т. 1.1. до т. 1.6., да изготви доклад и да внесе при 
необходимост предложение за изменение на теглото на ДМА по посочените точки, 
както и да извърши продажбата на горепосочените ДМА по целесъобразен и 
законосъобразен начин, в следния състав: 

 
Председател: инж. Детелин Цветков – зам. управител ОПТ ЕООД Габрово 
Членове:1. Димитър Михайлов – общински съветник 
               2. Димитър Ст. Димитров – общински съветник 
               3. Иван Иванов – общински съветник 
               4. Мирослав Михайлов – общински съветник 



               5. Николай Лазаров – общински съветник 
               6. Петър Марков – общински съветник 
               7. Снежана Сидерова – общински съветник 
               8. инж. Ренета Терзийска – счетоводител ОПТ ЕООД Габрово 
               9. Тодор Попов – ст. Юрисконсулт Община Габрово 
               10. Недялко Ценков – директор дирекция ОССД 
 
Резервни членове:  
                1. Ирена Митева – гл. юрисконсулт Община Габрово 
                2. Веселина Христова – н-к отдел “Общинска Собственост” 
 
3. Средствата от реализираните продажби да се използват за покриване на 

просрочени задължения.  
 
4. Задължава управителя на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД - 

Габрово да изготви и представи в Общински съвет Габрово отчет за реализираните 
сделки, приходите от тях, както и конкретните нужди, за които са разходени. 
 
Приложение: Копия от пазарни оценки на предложените ДМА 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:       /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


