РЕШЕНИЕ № 72
15.05.2008 год.
Официално признание на Община Габрово чрез обявяване посмъртно
на Пенчо Иванов Семов за почетен гражданин на Габрово
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3, т. 2 от
Статут за целите, принципите и критериите при обявяване официални отличия на
Община Габрово и по повод 135 години от рождението на видния български
индустриалец Пенчо Иванов Семов, Общински съвет Габрово
Р Е Ш И:
ОБЯВЯВА ПОСМЪРТНО ПЕНЧО ИВАНОВ СЕМОВ ЗА ПОЧЕТЕН
ГРАЖДАНИН НА ГАБРОВО – за изключително големи заслуги към Габрово и
България, като създател на модерната индустрия в града и страната ни, един от найголемите патриоти, дарители и благодетели в областта на образованието и
социалната сфера.

РЕШЕНИЕ № 73
15.05.2008 год.
Изразяване на благодарност чрез удостояване с почетен знак – награда на Габрово –
проф. Кънчо Денчев Цанев.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3, т. 3 от
Статут за целите, принципите и критериите при обявяване официални отличия на
Община Габрово, Общински съвет Габрово
Р Е Ш И:
УДОСТОЯВА С „ПОЧЕТЕН ЗНАК” НА ГАБРОВО ПРОФЕСОР КЪНЧО
ДЕНЧЕВ ЦАНЕВ – за значим принос в областта на художественото изкуство в
Габрово, като изявен габровски художник и един от най-видните представители на
съвременната българска дърворезба.

РЕШЕНИЕ № 74
15.05.2008 год.
Даване на предварително писмено съгласие от Общински съвет Габрово при
изразяване на становище на Общото събрание на „В и К” ООД гр. Габрово, което ще
се проведе на 23.05.2008 год.
На основание чл. 21, ал.1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА и чл.
29 от НРУСВОЧКТД, Общински съвет Габрово РЕШИ:
1. Задължава и упълномощава представителя на Община Габрово в Общото
събрание на „В и К” ООД гр. Габрово да поиска от държавата в лицето на МРРБ,
като мажоритарен собственик на дялове в дружеството, отлагане за 20 юни 2008 год.
на насроченото за 23 май 2008 год. Общо събрание на дружеството.
2. При неотлагане съгласно т. 1 упълномощава представителя на Община
Габрово в Общото събрание на „В и К” ООД гр. Габрово да гласува по всички точки
от дневния ред- ПРОТИВ.

