
РЕШЕНИЕ № 61 
28.04.2022 год. 

 
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 
 
 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.  от Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на 
Община Габрово, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 

 
 1. Да се реализира предложената инвестиция от „СИГМАР“ ООД, 
„ПОДПРАВКИ КОМ“ ЕООД, „АНДИ - 93“ЕООД, „ЕЙЧ ДИ – ТРЕЙД“ ЕООД, 
„КОМО КОМЕРС“ ЕООД и „МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО“ ООД, в срокове и 
съгласно условията на проекта на договора по т. 2 от настоящото решение. 
 2. Одобрява проект на договор, който да бъде сключен между „СИГМАР“ 
ООД, „ПОДПРАВКИ КОМ“ ЕООД, „АНДИ - 93“ЕООД, „ЕЙЧ ДИ – ТРЕЙД“ ЕООД, 
„КОМО КОМЕРС“ ЕООД и „МЕТАЛ ИНВЕСТ – ГАБРОВО“ ООД и Община 
Габрово в срок от 1 /един/ месец от влизане в сила на настоящото решение. 
 3. След изпълнението на договора, „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 годината следваща тази на Акт 15 за изпълнените ремонтни 
работи на обекта, за всяка следваща година, до покриване на пълната стойност от 
64 785,20 лв., но не повече от 10 поредни години.  
 
Приложение: 1. Проект на договор; 

   2. Становище на Комисията, назначена с Заповед № 2423/28.09.2021 г. 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /инж. К. Кунев/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:          /п/ 
         /Р. Русева/ 


