
РЕШЕНИЕ № 53 
28.04.2022 год. 

 
Приемане на годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от независим 
одитор за 2021 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по 

прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за 
начислените и приведени в Община Габрово наеми и справка за нетекущите 

/дълготрайните/ активи, представени от „Общински пътнически транспорт” ЕООД, 
инвестиционна програма на дружеството за 2022 г. 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във връзка с чл. 

147, ал. 2 от ТЗ и чл. 20, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда за упражняване 
правата на собственост на Общината в публични предприятия и търговски дружества 
с общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и 
за сключване на договори за съвместна дейност /Приета с Решение № 242/28.10.2021 
г. на Общински съвет – Габрово/, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 1. Приема годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от независим 
одитор за 2021 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци по 
прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен баланс, справка за 
начислените и преведени в Община Габрово наеми, и справка за нетекущите 
/дълготрайните/ активи, съгласно приложение № 1. 
 2. Приема отчет за изпълнение на бизнес програмата за развитието и дейността 
на дружеството за периода 2018 г. – 2021 г., съгласно приложение № 2. 
 3. Печалбата за 2021 г. в размер на 39 811.47 лева да са използва за покриване 
на загубите от минали години. 
 
Приложениe: 1. Годишен финансов отчет и доклад за дейността, доклад от независим  
        одитор за 2021 г., отчет за приходите и разходите, отчет за паричните  
        потоци по прекия метод, отчет за собствения капитал, счетоводен  
        баланс, справка за начислените и преведени в Община Габрово наеми  
        и справка за нетекущите /дълготрайните/ активи. 
    2. Отчет за изпълнение на бизнес програмата за развитието и дейността  
        на дружеството за периода 2018 г. – 2021 г. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 
 


