
РЕШЕНИЕ  № 110 
28.05.2015 год. 

 
Разпореждане с активи на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 2 от ЗОС, чл. 34 от 

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, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от същата наредба, Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 

 
1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на ДМА 

собственост на „ОПТ”, както следва: 
1.1. Самостоятелен обект ТИС Север с идентификатор 14218.504.9.1. по 

кадастралната карта на Габрово, със застроена площ 288 кв.м., дворно място 2 500 
кв.м., предназначение – сграда за енергопроизводство, намираща се в гр. Габрово, ул. 
„Свищовска“ 18, при начална тръжна цена 97 850 /деветдесет и седем хиляди 
осемстотин и петдесет/ лева. 

1.2. Самостоятелен обект ТИС Център с идентификатор 14218.515.352.1. по 
кадастралната карта на Габрово, със застроена площ 256 кв.м., предназначение – 
сграда за енергопроизводство, намираща се в гр. Габрово, ул. „Македония“, при 
начална тръжна цена 81 270 /осемдесет и една хиляди двеста и седемдесет/ лева. 

1.3 Самостоятелен обект ТИС Юг с идентификатор 14218.533.61.1 по 
кадастралната карта на Габрово, със застроена площ 190 кв.м., предназначение – 
сграда за енергопроизводство, намираща се в гр. Габрово, бул. „Хемус“, при начална 
тръжна цена 59 370 /петдесет и девет хиляди триста и седемдесет/ лева. 

 
2. Определя комисия, която да извърши продажба на горепосочените активи 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 Стефанов Димитров – общински съветник 
        3. Иван Николов Иванов – общински съветник 

     4. Мирослав Иванов Михайлов– общински съветник 
                5. Николай Стефанов Лазаров– общински съветник 
                6. Петър Димитров Марков– общински съветник 
                7. Снежана Калчева 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 погасяване на 
просрочени задължения. 

 
4. Задължава управителя на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД – 

Габрово да изготви и предостави на Общински съвет - Габрово отчет за 
реализираните сделки, приходите от тях, както и конкретните нужди, за които са 
разходени. 

 
5. Дава съгласие за извършване на разпореждане с дълготрайни материални 

активи, собственост на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД – Габрово, 
предназначени за обезпечаване на тролейбусен транспорт, както следва:  

5.1. Кабелни линии; 
5.2. Контактна мрежа с прилежащи към нея свързващи елементи; 
5.3. Прекъсвачи тип А200 – 2 броя; 
5.4. Кабелен колектор; 
5.5. Токоизправители – 8 броя; 
5.6. Силови трансформатори  - 7 броя; 
 
6. Възлага на управителя на „Общински пътнически транспонт” ЕООД - 

Габрово” в едномесечен срок да предложи на Общински съвет - Габрово начин на 
разпореждане, цена на ДМА от т. 5.1. до т. 5.6.  

 
Приложение: Копия от пазарни оценки на самостоятелните обекти. 
 
 
 
 
 
 
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:               /п/ 
           /Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 
 
 


