
РЕШЕНИЕ № 114 
29.06.2017 год. 

 
Продажба от „Общински пътнически транспорт“ ЕООД - Габрово на меден 

проводник от въздушно-контактната мрежа на тролейбусния транспорт и закупуване 
на 3 броя автобуси 

 
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 34 от 

Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от капитала 
на търговските дружества и за участието на Общината в граждански дружества, и за 
сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет – Габрово РЕШИ: 
 
 Възлага на управителя на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД – Габрово, 
да извърши продажба на 21 тона демонтиран и претеглен меден проводник от 
въздушно-контактната мрежа на тролейбусния транспорт. Продажбата да се извърши 
на „Национална стокова борса“ АД, на актуална борсова цена на метала към момента 
на продажбата, но не по-ниска от пазарната оценка от 8500 лв. за тон меден 
проводник от въздушно-контактната мрежа на тролейбусния транспорт, от 
оторизиран брокер, като дружеството не дължи възнаграждение на брокера за 
сключената борсова сделка.  
 
 II. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 2 във връзка с чл. 36 
от Наредбата за реда за упражняване на собственост върху общинската част от 
капитала на търговските дружества и за участието на Общината в граждански 
дружества, и за сключване на договори за съвместна дейност, Общински съвет – 
Габрово РЕШИ: 
 
 Средствата от реализираната продажба да се използват за закупуване на 3 броя 
автобуси  на вторичния пазар с категория М2, клас А или В, или категория М3 клас II 
или III, междуградско изпълнение, с минимален брой седящи места 19+1, и с година 
на производство не по-рано от 2000 г., като единичната цена на такъв автобус да бъде 
от порядъка между 18 000 лв. и 23 000 лв. Закупуването на автобусите да бъде 
извършено при спазване на изискванията на чл. 20, ал. 3, т. 2 на ЗОП. С остатъка от 
сумата да се покрият просрочени задължения към НАП. 
 
 Задължава управителя на „Общински пътнически транспорт“ ЕООД Габрово да 
изготви и внесе в Общински съвет отчет за реализирания приход, както и за 
конкретните нужди, за които са разходвани получените средства. 
 
Приложение: Копие от актуализирана пазарна оценка 
 
  
 
      ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:                /п/ 
           /инж. Л. Георгиева/ 
 
      ПРОТОКОЛИСТ:         /п/ 
         /Р. Русева/ 


