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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГБРОВО 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
От Таня Христова - кмет на Община Габрово 

 
 
Относно: Безвъзмездно прехвърляне в собственост на Община Габрово активи от 
„Благоустрояване” ЕООД и допълване на Приложение 1 към Правилника за устройството и 
дейността на Общинско предприятие. 
 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В Община Габрово постъпи предложение от ръководството на „Благоустрояване“ 

ЕООД за безвъзмездно прехвърляне в собственост на Общината за нуждите на ОП 
„Благоустрояване“ на вещи, собственост на дружеството, по списък, приложен към 
настоящото предложение. Вещите ще бъдат необходими за осъществяване на дейността на 
предприятието и са определени след детайлен преглед и преценка от страна на отговорни 
лица в общинското търговско дружество. 

Във връзка с горното и с решение №202/31.10.2013г. на Общински съвет – Габрово за 
прекратяване и ликвидация на „Благоустрояване” ЕООД гр. Габрово и създаване на 
Общинско предприятие „Благоустрояване”, е необходимо да бъде допълнено Приложение 1 
към Правилника за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ 
гр.Габрово. 

Във връзка с горе изложеното предлагам Общински съвет – Габрово да вземе следното 
  

 
РЕШЕНИЕ: 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 36, ал. 2 от Наредбата за реда  за 
упражняване на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, 
Общински съвет – Габрово 

 
РЕШИ: 

 
 1. Задължава управителя на дружеството да прехвърли безвъзмездно в собственост на 
Община Габрово движими вещи по допълнителен списък към Приложение 1 от Правилника, 
считано от 01.01.2014г. 

2. Приема на  І-во  четене изменение и допълнение на Приложение 1 към Правилника 
за устройството и дейността на Общинско предприятие „Благоустрояване“ гр.Габрово. 

 
 



 

 

 

ОБЩИНА ГАБРОВО 

      Габрово, 5300, пл.Възраждане 3, тел: 066 818 400, факс: 066 809 371, www.gabrovo.bg 

3. Задължава управителя на дружеството да прехвърли безвъзмездно в собственост на 
Община Габрово всички краткотрайни материални активи, налични към 31.12.2013г. по 
сметка 30, считано от 01.01.2014г.    
 

 
 
Приложение:  
1. Допълнителен списък към Приложение 1 от Правилника 
 
 
 
 
 
 
 
 


