
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 584 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски закон и чл.9, ал.1, т.3 от „Наредба за 

условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в 

граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Полски 

Тръмбеш“ на Общински съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

                                        

 Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр Полски Тръмбеш за периода 

01.10.2022г. до 31.12.2022г. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 



 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 585 

 

 

На основание чл. 8 от Закона за нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация , във връзка с чл.21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг 

във връзка с чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове и чл. 77 във 

връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административно процесуалния кодекс, Общински съвет - гр. 

Полски Тръмбеш реши:     

Отменя Наредба за управление на общинския дълг на Община Полски Тръмбеш, приета 

с Решение № 503/29.12.2009г. на Общински съвет - Полски Тръмбеш и приема Наредба за 

провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Полски 

Тръмбеш. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 586 

 

                                На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на 

културата  Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

 

Приема Календар за по-крупните културни прояви през 2023г. в Община Полски 

Тръмбеш, финансирани от бюджета на общината и разпределение на средствата. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 587 

 

 

На основание чл.17, ал.1, т.10 и чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

 1. Приема Спортно-туристическия календар за 2023 година на Община Полски Тръмбеш 

с разпределени суми по мероприятия в размер на 10 000 лв. (Десет хиляди лева); 

2. Утвърждава за 2023 г. субсидии за организации с нестопанска цел за финансово 

подпомагане на спортни клубове и туристически дружества, осъществяващи дейност на 

територията на община Полски Тръмбеш, в размер на 160 000 лв.(Сто и шестдесет хиляди 

лева).  

 

 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 588 

 

На основание чл. 21 ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

I. Считано от 01.01.2023г. се определят следните разпоредители с бюджет от втора 

степен:   

1. СУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на училището; 

2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раданово- Директора на училището; 

3. ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово – Директора на училището; 

 4. ДГ „Детски свят“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на детската градина; 

 5. ДГ „Първи юни“ с. Раданово- Директора на детската градина; 

 6. ДГ „Незабравка“ с. Петко Каравелово – Директора на детската градина; 

 7. “Исторически музей“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на Исторически музей;  

 8. ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество“ гр. Полски Тръмбеш – Директора 

на общинското предприятие; 

 9. ОП „Чистота“ гр. Полски Тръмбеш- Директора на общинското предприятието; 

 

II. Считано от 01.01.2023г. детските градини на територията на Община Полски Тръмбеш 

да прилагат системата на делегирани бюджети за делегираните държавни и местни дейности.  
 

 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 589 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23, чл. 63, ал. 5, във връзка с чл. 61, ал. ал.1 и 2  и чл.60, вр. 

чл. 62, предложение първо (споделена услуга)  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, в изпълнение на чл.24, т.1 от Закона за българския жестов език, 

Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие за осъществяване на сътрудничество със Столична община за 

изпълнение на споделена услуга  по смисъла на чл. 62, предложение първо(споделена услуга) 

от ЗМСМА, регламентирана в чл. 24, т. 1 от ЗБЖЕ, с цел създаване на условия за извършване 

на административно обслужване на глухите и сляпо-глухите лица чрез осигуряване на превод 

на български жестов език при заявяване и/или получаване на административно обслужване от 

Община Полски Тръмбеш. 

2. Одобрява Проект на споразумение за общинско сътрудничество (Приложение № 1 

към решението). 

3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи споразумение със Столична 

община за изпълнение на споделена услуга по смисъла на чл. 62, предложение първо 

(споделена услуга) от ЗМСМА, регламентирана в чл. 24, т. 1 от ЗБЖЕ. 

 
 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 590 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 127, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

Одобрява частично изменение на Общ устройствен план на Община Полски Тръмбеш, 

одобрен с Решение № 558 от протокол № 39/25.10.2018г. на Общински съвет – Полски 

Тръмбеш в обхвата на част от кадастрални райони 34 и 35 по КККР на с. П. Сеновец /ПИ 

57340.34.7, 57340.34.8, 57340.34.9, 57340.34.11, 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 

57340.34.25, 57340.34.27, 57340.35.8, 57340.35.9, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 

57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.23, 57340.35.24, 57340.35.25, 

57340.35.26, 57340.35.27, 57340.34.24, 57340.34.345, 57340.35.344 по КККР на с. Полски 

Сеновец/ и на ПИ 40782.14.6 по КККР на с. Куцина, с което се предвижда промяна на 

устройствената зона, в която попадат имотите, от „Земеделски територии“ в „Предимно 

производствена устройствена зона“ „Пп“. 

 

Приложения: 1. Проект за изменение на ОУПО Полски Тръмбеш; 2. Доклад на Кмета 

на Община Полски Тръмбеш; 3. Решение № ВТ-23-ЕО/ 2022 г. на Директора на РИОСВ – 

Велико Търново; 4. Протокол от проведено обществено обсъждане; 5. Решение № 661 от 

протокол № 6 на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, 

проведено на 21.12.2022 г.  

 

 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 591 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти за 2023 г. и 

утвърждава списък на следните обекти:  

 1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот І-731 „За производствени и складови 

дейности” в стр.кв.82 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 2115 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3022/23.08.2011 г. 

1.2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 57354.300.467 с начин на трайно 

ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР гр.Полски Тръмбеш с площ 

4253 кв.м, частна общинска собственост, съгласно АОС №3064/08.02.2012 г.  

1.3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 61279.500.796 с начин на трайно 

ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР на с.Раданово с площ 5822 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3429/04.02.2015 г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изготвянето на 

приватизационни оценки на имотите по т.1 от настоящето решение по реда на глава пета от 

Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на приватизация или 

със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, и да внесе 

предложение в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за приватизация на имота. 

Приложение: 1.Годишен план за приватизация в Община Полски Тръмбеш за 2023 г.; 

2.Копие от АОС №3022/23.08.2011 г.; 3.Копие от АОС №3064/08.02.2012 г.; 4.Копие от АОС 

№3429/04.02.2015 г. 

 

 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 592 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, чл.10, ал.4 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС 

Полски Тръмбеш и Стратегия за управлението на общинска собственост на територията на 

Община Полски Тръмбеш за периода 2019-2023 г., ОбС Полски Тръмбеш  реши: 

Приема програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост 

на територията на Община Полски Тръмбеш за 2023 г. 

 

Приложение: Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2023 г. 

 
 

 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 593 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация, във връзка с чл.8 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.27 ал.5, чл.30 ал.1 и ал.3, чл.45 ал.1 т.2 и чл.46 ал.1 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш 

на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1.Открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на: Поземлен 

имот с идентификатор 12869.30.2 по КК и КР на с. Вързулица, с площ 41499,00 кв.м., вид 

територия: земеделска с НТП „За база за селскостопанска или горскостопанска техника”, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №3942/04.01.2023 г. на Община Полски Тръмбеш. 

2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна цена в 

размер на 294 600,00 лева /двеста деветдесет и четири хиляди и шестстотин лева/, без включен 

ДДС.  

3.Определя стъпка за наддаване  в размер  на 5 % върху началната тръжна цена. 

4.Определя депозит за участие в размер на 145 000,00 лева /сто четиридесет и пет хиляди 

лева/. 

5.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и часа за 

провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, като извърши 

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за финансиране 

на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 

територията на с. Вързулица. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3942/04.01.2023 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка. 
 

 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 594 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6 ал.1 от 

Наредба за търговете и конкурсите, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши: 

1. Открива процедура по приватизация за общински нежилищен имот, невключен в 

капитала на търговско дружество, представляващ Незастроен урегулиран поземлен имот І-731 

„За производствени и складови дейности” в стр.кв.82 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 

2115 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3022/23.08.2011 г. 

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване при условията на глава 

пета, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите, на общински нежилищен имот, невключен 

в капитала на търговско дружество, представляващ Незастроен урегулиран поземлен имот І-731 

„За производствени и складови дейности” в стр.кв.82 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 

2115 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3022/23.08.2011 г. 

3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта. 

4. Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият търга участник няма 

право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата дължимата сума, представляваща 

разликата от достигнатата тръжна цена и внесеният депозит. 

5. Определя начална тръжна цена в размер на 31 820,00 лева /тридесет и една хиляди 

осемстотин и двадесет лева/, без включен ДДС /сделката е облагаема с ДДС/.  

6. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 на сто от началната тръжна цена. 

7. Определя депозит за участие в търга парична вноска в размер на 15 000,00 лева 

/петнадесет хиляди лева/, който се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш 

при ЦКБ клон Велико Търново - BG08 СЕСВ 9790 3310 2233 00, BIC на ЦКБ АД: CECBBGSF, 

в срок до 12,00 часа на 20-я ден след датата на обнародване на решението в "Държавен 

вестник".   

В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на 

спечелил участник органът за приватизация освобождава депозитите на участниците, като 

депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за 

приватизация и се прихваща от цената. 

8.Утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, която съдържа:. 

8.1 обстоятелствата по чл.6 ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни 

данни за всяко от тях; 

8.2 изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга; 

8.3 основания за недопускане до участие в търга; 

8.4 разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор 

за приватизация; 

8.5 проект на договор за продажба на обекта на търга; 

8.6 информационен меморандум. 



9. Всички заинтересувани лица могат да закупят тръжна документация в информационен 

център за обслужване на граждани при общинска администрация гр.П. Тръмбеш, ул. "Черно 

море" №4, след заплащане на 444,00 лева /четиристотин четиридесет и четири лева/, с включен 

ДДС, в срок до 16,30 часа на 17-я ден след датата на обнародване на решението в "Държавен 

вестник". 

10.Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната 

документация: 

10.1 по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено 

пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват документация от името на 

друго физическо лице; 

10.2 по отношение на юридическите лица: заверено копие от документ удостоверяващ 

ЕИК на фирмата за вписване на юридическите лица в търговския регистър към Агенцията по 

вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако 

представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от 

документ за регистрация. 

11. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на 

обнародването на това Решение в "Държавен вестник" до 11,00 часа на 20-я ден след датата на 

обнародване на решението в "Държавен вестник", след закупена тръжна документация. 

12. Предложения за участие в търга се подават до 16,00 часа на 20-я ден след датата на 

обнародване на решението в "Държавен вестник" в запечатан непрозрачен плик, върху който се 

отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация. 

13. Търгът да се проведе при следните условия: на 21-я ден след датата на обнародване 

на решението в "Държавен вестник", начало на търга 11,00 часа, място на търга - заседателна 

зала №403 в сградата на Общинска администрация гр.Полски Тръмбеш. 
14.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови процедури по 

провеждането на търга, да назначи тръжна комисия, която в срок 3 работни дни след 

провеждането на търга да представи на органа по приватизация, протокол от търга. 

 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 595 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.137, ал.1 от Търговския закон, чл.27 и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и 

реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански 

дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Полски Тръмбеш на 

Общински съвет Полски Тръмбеш, във връзка с Покана за извънредно общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с 

изх.№1-1449/18.01.2023 г., което ще се проведе на 27.01.2023 г. от 11:00 часа, по седалище на 

дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, Общински 

съвет - Полски Тръмбеш реши:                                            

 Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш да 

представлява Община Полски Тръмбеш в извънредно общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-

1449/18.01.2023 г., което ще се проведе на 27.01.2023 г. от 11:00 часа, по седалище на 

дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, а при 

невъзможност да участва, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Николай Георгиев 

Буюклиев – Началник отдел „Общинска собственост” при Община Полски Тръмбеш, да 

участва вместо него, като гласува както следва: 

 

По точка 1 от дневния ред: 

1. Избор на управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД - 
гр. Велико Търново за срок от 5 години, във връзка с решенията от Общото 
събрание на съдружниците на дружеството, състояло се на 17.11.2022 г., 
проведената в Министерство на регионалното развитие и благоустройството 
конкурсна процедура за избор на управител на дружеството и спечелилото 
конкурса лице. Определяне на възнаграждението на новоизбрания управител. 

 

С Проект за решение: Общото събрание на съдружниците избира Илиян Борисов Илиев 
за управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД -гр. Велико Търново за срок 
от 5 години (лицето, спечелило проведения в МРРБ конкурс за управител на дружеството, във 
връзка с чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия и чл. 9, ал. 2 от Наредбата за 
изискванията и критериите за ВиК операторите и квалификацията на персонала им, приета с 
ПМС № 11 от 23.01.2018 г.). Възнаграждението на управителя на дружеството да се определя в 
съответствие с изискванията на чл. 56 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 
предприятия. – да гласува положителен вот. 

 

По точка 2 от дневния ред:  

2.Упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и 
благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението на "ВиК 
Йовковци" ООД - гр. Велико Търново с избрания управител, във връзка с 
решението по т. 1. 



С Проект за решение: Общото събрание на съдружниците упълномощава Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството да сключи договор за възлагане на управлението 
на "Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД -гр. Велико Търново с избрания управител, 
във връзка с решението по т. 1. – да гласува положителен вот. 

 
 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 
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Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 596 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11, т. 8  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, 

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява техническо задание за изработване на подробен устройствен план – 

парцеларен план и план-схема за обект:  „ЗРУ 20 kV и кабелна линия 20 kV за 

присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електрическа 

централа до 1 MW за продажба с местоположение ПИ 40782.500.640 по КККР на с. 

Куцина, община Полски Тръмбеш“, като трасето ще започне от съществуващ СРС на 

ВЕЛ 20kV „Раданово“, находящ се в ПИ 40782.14.14 по КККР на с. Куцина и ще 

завърши до новопроектирана ЗРУ 20kV в ПИ 40782.500.640 по КККР на с. Куцина, 

община Полски Тръмбеш, и ще премине през следните имоти по КККР на с. Куцина: ПИ 

40782.14.14 с НТП Нива – частна собственост; ПИ 40782.14.21 с НТП За 

селскостопански, горски, ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 

40782.14.10 с НТП Изоставена орна земя – стопанисвано от общината; ПИ 40782.500.643 

с НТП За второстепенна улица – публична общинска собственост. 

2. Разрешава изработването на подробен устройствен план – парцеларен план и план-схема 

за обект: „ЗРУ 20 kV и кабелна линия 20 kV за присъединяване към 

електроразпределителната мрежа на фотоволтаична електрическа централа до 1 MW 

за продажба с местоположение ПИ 40782.500.640 по КККР на с. Куцина, община 

Полски Тръмбеш“, като трасето ще започне от съществуващ СРС на ВЕЛ 20kV 

„Раданово“, находящ се в ПИ 40782.14.14 по КККР на с. Куцина и ще завърши до 

новопроектирана ЗРУ 20kV в ПИ 40782.500.640 по КККР на с. Куцина, община Полски 

Тръмбеш, и ще премине през следните имоти по КККР на с. Куцина: ПИ 40782.14.14 с 

НТП Нива – частна собственост; ПИ 40782.14.21 с НТП За селскостопански, горски, 

ведомствен път – публична общинска собственост; ПИ 40782.14.10 с НТП Изоставена 

орна земя – стопанисвано от общината; ПИ 40782.500.643 с НТП За второстепенна 

улица – публична общинска собственост. 

Приложение: Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ, придружено с предложение за 

план-схема. 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №43/26.01.2023г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 597 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11, т. 8  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на 

територията, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява техническо задание за изработване на план-схема за обект: „Изграждане 

на съоръжение на техническата инфраструктура – ел. кабел 20 kV за трасе от 

ПИ 53014.500.2074 до съществуващ СРС в ПИ 53014.500.2503 по КККР на с. 

Обединение, община Полски Тръмбеш“, като трасето ще премине през следните 

имоти по КККР на с. Обединение: ПИ 53014.5002503 с НТП За второстепенна 

улица, ПИ 53014.500.2500 с НТП За второстепенна улица, ПИ 53014.500.3144 с 

НТП път от републиканската пътна мрежа, ПИ 53014.500.2510 с НТП За 

второстепенна улица, ПИ 53014.500.429 с НТП За второстепенна улица, ПИ 

53014.500.424 с НТП За второстепенна улица, ПИ 53014.500.423 с НТП За 

второстепенна улица, ПИ 53014.500.2074 с НТП За друг вид производствен, 

складов обект. 

2. Разрешава изработването на план-схема за обект: „Изграждане на съоръжение на 

техническата инфраструктура – ел. кабел 20 kV за трасе от ПИ 53014.500.2074 

до съществуващ СРС в ПИ 53014.500.2503 по КККР на с. Обединение, община 

Полски Тръмбеш“, като трасето ще премине през следните имоти по КККР на с. 

Обединение: ПИ 53014.5002503 с НТП За второстепенна улица, ПИ 53014.500.2500 

с НТП За второстепенна улица, ПИ 53014.500.3144 с НТП път от републиканската 

пътна мрежа, ПИ 53014.500.2510 с НТП За второстепенна улица, ПИ 53014.500.429 

с НТП За второстепенна улица, ПИ 53014.500.424 с НТП За второстепенна улица, 

ПИ 53014.500.423 с НТП За второстепенна улица, ПИ 53014.500.2074 с НТП За 

друг вид производствен, складов обект. 

 

 

Приложение: Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ, придружено с предложение 

за план-схема. 

 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 16 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 


