
 
 

 
 

 
РЕШЕНИЕ № 155 

25.08.2022 год. 
 

Изменение на Решение № 61 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Габрово за 
освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци по реда на чл. 8, ал. 1 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и 
права на територията на Община Габрово на „СИГМАР“ ООД, „ПОДПРАВКИ КОМ“ 
ЕООД, „АНДИ - 93“ЕООД, „ЕЙЧ ДИ – ТРЕЙД“ ЕООД, „КОМО КОМЕРС“ ЕООД и 

„МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО“ ООД за ремонт на асфалтова настилка на ул. Рекорд, 
гр. Габрово в участъците: между о.т. 706-705-704-702-703; между о.т.689 - 47; между 

о.т. 702-701-700-699; между о.т. 693-692-691-690-689 
. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 6 от Закона за 
местните данъци и такси и чл. 8, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община 
Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
Изменя т. 3 от Решение № 61 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Габрово, както 

следва: 
т. 3 „СИГМАР“ ООД, „ПОДПРАВКИ КОМ“ ЕООД, „АНДИ - 93“ЕООД, „ЕЙЧ 

ДИ – ТРЕЙД“ ЕООД, „КОМО КОМЕРС“ ЕООД и „МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО“ 
ООД да се освободят от заплащане на такса битови отпадъци, считано от 22.06.2023 г., 
за всяка следваща година, до покриване на пълната стойност от 59 330,20 лв., но не 
повече от 10 поредни години, разпределени по дружества, както следва:  

  „СИГМАР“ ООД                                      –   1 933,18 лв. 
 „ПОДПРАВКИ КОМ“ ЕООД                 – 13 748,74 лв.  
 „АНДИ - 93“ЕООД                                  –   7 429,37 лв. 
 „ЕЙЧ ДИ – ТРЕЙД“ ЕООД                      – 15 410,80 лв.  
 „КОМО КОМЕРС“ ЕООД                        –   9 203,02 лв.  
 „МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО“ ООД   – 11 605,09 лв. 

 
Приложение: 1. Копие от Решение № 61 от 28.04.2022 г. на Общински съвет - Габрово 

   2. Копие от финансов отчет 
   3. Копия от фактури за плащане на СРР и проектиране 
   4. Копие на Акт обр.19 
   5. Копие на Акт обр.15 

 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:              /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:        /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


