
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 657 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание Договор с регистрационен номер по 

ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.040-0058-С01 от 30.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

сключен между Община Полски Тръмбеш и МТСП  чрез ГД „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” /Управляващ орган на ОП „РЧР” 2014-2020 г./, седалище и 

адрес на управление 1051 гр. София, бул. „Триадица” № 2, ЕИК  000695395, представляван от 

Ръководителя на УО, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

1.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и 

социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г. в размер на 21 095,42 лв. (двадесет и една хиляди 

деветдесет и пет лева и четиридесет и две стотинки) за обезпечаване на 100 % от стойността на 

допустимия аванс по Договор с регистрационен номер по ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.040-

0058-С01 от 30.05.2019г. за проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

в община Полски Тръмбеш ”. 

2. Определя падежа на Записа на заповед:  150 календарни дни след изтичане на срока за 

изпълнение на дейностите по административния договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ с регистрационен номер по ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.040-0058-С01 от 

30.05.2019г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

 

 

 

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 658 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да кандидатства по реда и начина, 

определен в Насоките за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG05M9OP001-2.063, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 05 „Насърчаване на социалното 

предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда”, финансирана от ОП 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. чрез подхода Водено от общностите местно 

развитие с проектно предложение „Създаване на Общинско социално предприятие 

„Поддръжане на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш”. 

2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви необходимата 

документация в съответствие с изискванията за кандидатстване на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. чрез подхода „Водено от общностите местно 

развитие” и регистрира Общинско социално предприятие по чл. 52 от Закона за общинската 

собственост след сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ за проектно 

предложение „Създаване на Общинско социално предприятие „Поддръжане на зелените 

системи на територията на община Полски Тръмбеш”. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

 

 

 

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 659 

 

 

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

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

във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и т. 6 от ЗУТ и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от 

улица с ОТ №№ 314-315-318, част от стр. кв. 100 за УПИ V и част от стр. кв. 100а за 

УПИ I по ПУП на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш.  

2. Разрешава изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от улица с ОТ №№ 314-315-

318, част от стр. кв. 100 за УПИ V и част от стр. кв. 100а за УПИ I по ПУП на с. 

Страхилово, община Полски Тръмбеш. 

 

Приложения: 1.Техническо задание  по чл.125 от ЗУТ; 2.Становище № СА-01-02-

06/18.06.2019г. на главния архитект на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

 

 

 

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 660 

 

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

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

във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

3. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I, кв. 

101 по ПУП на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш. 

4. Разрешава изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I, кв. 101 по ПУП на с. 

Страхилово, община Полски Тръмбеш.  

 

Приложения: 1.Техническо задание  по чл.125 от ЗУТ; 2.Становище № СА-01-02-

07/18.06.2019г. на главния архитект на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

 

 

 

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 661 

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

във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОбС Полски Тръмбеш  реши: 

Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на 

територията на Община Полски Тръмбеш за 2019 г., приета с Решение №597 по Протокол 

№42/31.01.2019 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в  

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

  1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД 

НАЕМ ПРЕЗ 2019 г. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №12, 13 и 14 да се включат част от следните имоти общинска собственост, а именно: 

12 

Терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 

57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно 

АОС №3032/28.11.2011 г., за поставяне на „Автомати, машини и хладилни съоръжения за 

сладолед, напитки, закуски”, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане 

на временни съоръжения. 

13 

Терен с площ 3,00 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 61279.500.338 

по КК и КР на с.Раданово /УПИ I квартал 137 по ПУП на с. Раданово/, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №120/12.07.1999 г., за поставяне на „Вендинг автомати”, по реда на 

чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения. 

14 

Помещение с обща полезна площ 11,84 кв.м., намиращо се в югозападната част на втория етаж 

в сградата на болницата в гр.Полски Тръмбеш, ул.,,Търговска” №92, с идентификатор 

57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3678/18.08.2017 г. на Община Полски Тръмбеш. 

 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2019 г. 

Под №3 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно: 

3 

Терен с площ 2,000 дка, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 47439.130.1 по 

КК и КР на с. Масларево, целият с площ 11,698 дка, частна общинска собственост, съгласно 

АОС №3791/11.06.2019 г., за разполагане на пчелни семейства. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 662 

 

 

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

администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.39, ал.3, от Закона 

за общинската собственост, чл.42, ал.6 от от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Борислав Иванов Богданов, с адрес: 

с. Масларево, общ. Полски Тръмбеш, сграда № 19, собственик на 150 броя пчелни семейства с 

регистрационен номер на пчелина №5198-00321, терен с площ 2,000 дка, представляващ част от 

поземлен имот с идентификатор 47439.130.1 по КК и КР на с. Масларево, целият с площ 11,698 

дка, частна общинска собственост, съгласно АОС №3791/11.06.2019 г., за разполагане на 

пчелни семейства. 

2.Определя десет годишен срок за ползването на имота, при годишен наем в размер на 

16,00 лева /шестнадесет лева/. Годишния наем се индексира в началото на всяка календарна 

година с процент равен на общият инфлационен индекс на потребителските цени на годишна 

база за предходната календарна година, определен и обявен от НСИ.  

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с Борислав 

Иванов Богданов. 

 Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-4418/21.05.2019 г. 

  2.Копие от АОС №3791/11.06.2019 г. 

  3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5198-00321. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 663 

 

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

администрация и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпило в 

общинска администрация заявление с регистрационен индекс №РД-01-09-5327/18.06.2019 г. от 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация /СБПЛР/ минерални 

бани-Полски Тръмбеш” ЕООД, ЕИК 203650343, със седалище и адрес на управление гр.Полски 

Тръмбеш, ул. „Търговска” №92, представлявано от Д-р Пламен Михайлов Лаков, Общински 

съвет - Полски Тръмбеш реши: 

Упълномощава Кмета на община Полски Тръмбеш да сключи допълнително 

споразумение със „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация 

/СБПЛР/ минерални бани-Полски Тръмбеш” ЕООД, за изменение на договора за наем, сключен 

на 31.08.215 г., както следва: 

1.В т.1 на чл.1, след текста „ - Целия четвърти етаж /детско отделение/ с площ 526 кв.м.” 

се добавя следния текст „ - Помещение с обща полезна площ 11,84 кв.м., намиращо се в 

югозападната част на втория етаж.” 

2.В чл.6, месечния наем се увеличива от 1037,62 лв. с включен ДДС на 1043,66 лв. с 

включен ДДС, считано от датата на подписване на допълнителното споразумение. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 664 

 

 

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

администрация във връзка с чл.66а от Закона за общинската собственост, ОбС Полски 

Тръмбеш  реши: 

Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 

 

Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 665 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 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 на ОбС Полски Тръмбеш, 

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

поземлен имот III-585 кв.103 по ПУП на с.Павел с площ 3653 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №2536/08.12.2008 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 7 627,50 лева /седем хиляди шестстотин двадесет и седем лева и 

петдесет стотинки/. 

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

размер на 9 780,00 лева /девет хиляди седемстотин и осемдесет лева/, без включен ДДС 

/Сделката е облагаема с ДДС/.  

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

4.Определя депозит за участие в размер на 3 000,00 /три 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. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-2948/05.04.2019 г. 

2.Копие от АОС №2536/08.12.2008 г. 

   3.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

   4.Копие от доклад за пазарна оценка. 
   

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 666 

 

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

администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от 

Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 

терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2474 

по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№3032/28.11.2011 г., за поставяне на „Автомати, машини и хладилни съоръжения за сладолед, 

напитки, закуски”, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на 

временни съоръжения. 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ годишни летни периода, считано 

от 01 до 31 август за 2019 и от 01 юни до 31 август за 2020, 2021, 2022 и 2023 г. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 60,00 /шестдесет/ лева, 

без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева. 

5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната месечна 

тръжна цена. 

6.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 наем 

със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие на Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на скица на ПИ с 

идентификатор 57354.300.2474. 3.Копие на АОС №3032/28.11.2011 г. 4.Копие на заявление с 

рег.индекс №РД-01-09-5078/10.06.2019 г. 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 667 

  

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

администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от 

Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 

терен с площ 3,00 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 61279.500.338 

по КК и КР на с.Раданово /УПИ I квартал.137 по ПУП на с. Раданово/, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №120/12.07.1999 г., за поставяне на „Вендинг автомати”, по реда на 

чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения. 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 45,00 /четиридесет и пет/ 

лева, без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева. 

5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната месечна 

тръжна цена. 

6.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 наем 

със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие на Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на АОС №120/12.07.1999 г. 

3.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-05-4285/15.05.2019 г. 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №47/27.06.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 668 

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

чл.137 от Търговския закон, чл.54, ал.2, чл.55, ал.1, чл.56, ал.1, т.8 от „Наредба 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 в 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.№1-7176/29.05.2019 г., което ще се проведе на 04.07.2019 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 извънредното Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-7176/29.05.2019 г., 

което ще се проведе на 04.07.2019 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: Вземане на решение за провеждане на конкурсна процедура за избор 

на управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД /“ВиК Йовковци/, гр. Велико Търново, 

във връзка с чл. 9, ал. 2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК операторите и 

квалификацията на персонала им, приета с Постановление № 11 на Министерски съвет от 23.01.2018 г. 

/обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г./ - да гласува положителен вот. 

По точка 1.1 от дневния ред: Възлагане на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството да проведе конкурсната процедура за избор на управител на дружеството - да 

гласува положителен вот. 

По точка 1.2 от дневния ред: След провеждане на конкурсната процедура и одобряване на 

кандидата да бъде свикано общо събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци“ ООД за избор на 

спечелилото конкурса лице за управител и упълномощаване на Министъра на регионалното развитие и 

благоустройството да сключи договор с него за възлагане на управлението на дружеството - да гласува 

положителен вот. 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

   Зам.Председател на ОбС: 

                                                                                              /инж.Киро Маринов/  

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


