ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 93
На основание чл.21., ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Определя Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш за
представител на Община Полски Тръмбеш в общото събрание на Асоциация по В и К в
обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново.
2. Определя мандата на представителя на Община Полски Тръмбеш в общото
събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново да бъде със срок до
края на мандата на настоящия Общински съвет.
3. Във връзка с уведомително писмо изх.№АВК-ВТ-44/22.03.2016 г. на Проф. Д.
ИК. Н. Пенчо Пенчев – Областен управител на Област Велико Търново и Предесдател на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, относно провеждане на общо събрание
на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново на 29.03.2016 г., поради невъзможност
Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе участие в
общото събрание, Общински съвет Полски Тръмбеш определя инж.Лариса Тодорова –
Директор Дирекция „УТ, ОС и РП” при Община Полски Тръмбеш, да участва вместо него,
като гласува както следва:
По точка 1 от дневния ред: „Приемане на решение за принципно съгласие за
промяна на границите на обособената територия на „Водоснобдяване и канализация
Йовковци” ООД, гр.Велика Търново след влизане в сила на договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и предоставяне на
ВиК услуги на потребителите срещу заплащане, със съществуващия ВиК оператор „Водоснобдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велика Търново, чрез
присъединяване на община Свищов към обособена територия на действие на
„Водоснобдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велика Търново, на основание
чл.198а, ал.3 и чл.198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, във връзка с чл.14, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по Водоснабдяване и
канализация” - да гасува положителен вот.
По точка 2 от дневния ред: „Съгласуване на бизнесплана за развитие на дейността
на „Водоснобдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велика Търново, във връзка с
удължаване на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно §14, ал.1
от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за водите
/изм. – ДВ, бр.58 от 2015 г./ на основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите - да гласува
положителен вот.

По точка 3 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на отчета за
дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК
Йовковци” ООД, гр.Велика Търново, за 2015 г., на основание чл.198в, ал.4, т.10 от Закона
за водите и чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по
Водоснабдяване и канализация” - да гласува положителен вот.
По точка 4 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на отчета за
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК Йовковци” ООД, гр.Велика Търново, за 2015 г., на основание чл.9, ал.2, във връзка с
чл.26, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по
Водоснабдяване и канализация” - да гласува положителен вот.
По точка 5 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД,
гр.Велика Търново, за 2016 г., на основание чл.9, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1 от
Правилника за организацията и дейността на Асоциациите по Водоснабдяване и
канализация” - да гласува положителен вот.
По точка 6 от дневния ред: „Други – Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка
с бъдещата дейност на Асоциацията” – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в
интересите на общината.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 94
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.137, ал.1, т.5, вр. с чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл.31, ал.1 и
чл.32, ал.1 от Наредба за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част
от капитала на търговските дружества, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Управлението на общинско предприятие – общинско търговско дружество
„ПОДЕМ”ЕООД гр. Полски Тръмбеш със седалище и адрес на управление, гр. Полски Тръмбеш,
ул.”Тунджа”№10 да бъде възложено след провеждане на конкурс за управител на дружеството.
2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да организира и проведе конкурс за нов
управител на „Подем”ЕООД гр. Полски Тръмбеш при условия и критерии утвърдени с настоящото
решение.
3. Утвърждава, условията, критериите и начина на провеждане на конкурс за длъжността
Управител на „Подем”ЕООД гр. Полски Тръмбеш.
3.1. Изисквания към кандидатите:
- да притежават минимална образователно – квалификационно степен „бакалавър”;

- с професионална квалификация инженер, икономист, мениджър”
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер,
освен ако са реабилитирани;
3.2. Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена
отговорност, физически или юридически лица, които:
1. От свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
2. Участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
3. Заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. Са лишени с присъда или с административно наказание от правото да вземат
материално-отчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
5. Са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго
общинско еднолично търговско дружество;
6. Са съпрузи или роднини до трета степен по права или съребрена линия, включително по
сватовство на друг член на управителния орган на дружеството;
7. Не отговарят на изискванията на Търговския закон и другите нормативни актове на
Република България;
8. Са общински съветници; кмет на община; кметове на кметства; държавни служители
или работещи по трудово правоотношение в държавната или общинската администрация;
9. Са обявени в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен
или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две
години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали
неудовлетворени кредитори;
Ограниченията по т.1, 2, 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с тази на
дружеството.
Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена
отговорност и физически лица, които работят по трудов договор.
3.3. Начин на провеждане на конкурса:

- защита на разработена и представена бизнес - програма за управлението на търговското
дружество за тригодишен период;
- провеждане на интервю с кандидатите.
4. Необходими документи:
- заявление за участие в конкурс /по Приложение №2/;
- документ за самоличност;
- свидетелство за съдимост;
- автобиография;
-диплома за завършено висше образование, с професионална квалификация

инженер, икономист, мениджър”;
- разработена бизнес – програма за управлението на търговското дружество за тригодишен
период.
5. Място и срок за подаване на документите:
- в Деловодството на Община Полски Тръмбеш до 16, 30 часа на 30-я календарен ден след
публикацията на обявата за конкурса. Ако срокът изтича в неработен ден, крайната дата за
подаване на документите да се счита първия работен ден след упоменатия;
- Документите се подават в един общ непрозрачен плик, който се надписва по следния
начин: в горния ляв ъгъл „До Община Полски Тръмбеш, ул.”Черно море”№4; в средата на плика
се изписва „За участие в конкурс за избор на управител на общинско търговско дружество
„Подем”ЕООД гр. Полски Тръмбеш. В плик №1 се поставят документите, удостоверяващи
изискванията, на които следва да отговарят кандидатите. В плик №2 се поставябизнес - програмата
за управлението на търговското дружество за тригодишен период. Плик №1 и Плик №2 се
поставят в общия непрозрачен плик.
6.Място и срок, в който може да се получи информация за условията, провеждането на
конкурса и образците на документи: в сградата на Община Полски Тръмбеш – отдел „Общинска
собственост”, стая 404, телефон: 061414146 до изтичане срока за подаване на документите.
7. Дата, час и място на провеждане на конкурса:
В тридневенсрок, след изтичане срока за подаване на документите за обявения конкурс, от
11.00 часа в зала 403 на Община Полски Тръмбеш, конкурсната комисия извършва:
- Преценка на представените документи от кандидатите, по/Приложение № 4 от
конкурсната документация/;
- Разглеждане, запознаване и оценка на представената от кандидатите бизнес-програма.
/Приложение№ 5 от конкурсната документация/;
- Провежда интервю с допуснатите кандидати в срок: 3 /три/ дни от датата на оценка на
бизнес – програмата./Приложение № 6 от конкурсната документация/.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 95
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с Решение №94/24.03.2016г. на ОбС Полски Тръмбеш, във
връзка с чл.32, чл. 26, ал.1 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, ОбС Полски Тръмбеш реши:
І. Утвърждава Процедура за провеждане на конкурс за възлагане на управлението
на общинско предприятие – общинско търговско дружество „Подем” ЕООД гр. Полски
Тръмбеш, както следва.
1. Конкурсът се провежда на три етапа:
- проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените изисквания;
- разглеждане, запознаване и оценка на представената от кандидатите бизнеспрограма за управлението на „Подем” ЕООД гр. Полски Тръмбеш за тригодишен период;
- интервю с кандидатите.
2. Община Полски Тръмбеш и търговското дружество предоставя на кандидатите
за участие в конкурса документи, относно структурата, бюджета, числеността и щатното
разписание на персонала в дружеството, в срока, определен в обявата.
3. Общински съвет Полски Тръмбеш взема решение за провеждане на конкурс за
възлагане на управлението, което съдържа:
- обект на конкурса;
- изисквания към кандидатите;
- необходимите документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени;
- дата, час и място на провеждане на конкурса.
Решението за конкурса се обявява в един местен вестник и официалната интернет
страница на общината, като обявата предхожда провеждането му с не по - малко от
тридесет календарни дни.
4. Едновременно с вземането на решение за обявяване на конкурса Общински съвет
Полски Тръмбеш утвърждава проект на договор за възлагане на управлението, който се
предоставя на кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията по точка ІІ от
настоящата процедура.
5. До участие в конкурса се допускат лица, които отговарят на следните
изисквания:
- да притежават минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър”, с
професионална квалификация „ инженер”, „икономист” , „мениджър”; да не са осъждани
на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер освен, ако са
реабилитирани;

6. Едновременно с решението за обявяване на конкурса Общински съвет Полски
Тръмбеш определя комисия за организиране и провеждане на конкурса и определя нейния
състав: председател и членове. Комисията е в състав от 5 души, включително с
председателя. В състава на комисията се включва поне един правоспособен юрист и
икономист.
7. Комисията има следните функции:
- организира приемането на документите, подготовката и провеждането на
конкурса;
- разглежда постъпилите заявления;
-оценява представените от кандидатите бизнес – програми за управлението на
търговското дружество за тригодишен период;
- провежда интервю с кандидатите.
- представя на кмета протокол за резултатите от проведения конкурс.
Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват председателят и поне
половината от останалите членове на комисията. Решенията на комисията се вземат с
мнозинство повече от половината от броя на присъстващите членове. За заседанията на
комисията се води протокол, в който се съдържат взетите решения и който се подписва от
всички присъстващи на заседанието членове.
Преди започване на работа, членовете на комисията подписват декларация за
неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса, по образец
/Приложение №1/от настоящата процедура.
8. Заявлението за участие в конкурса, което е по образец /Приложение №2/ от
настоящата процедура, заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик №1.
Бизнес - програмата за управлението на търговското дружество за тригодишен
период се представя в отделен запечатан плик №2.
Плик №1 и Плик №2 се поставят в общия непрозрачен плик и се завеждат в
Община Полски Тръмбеш, адрес: гр. Полски Тръмбеш, ул. ”Черно море”№4, Център за
информация и услуги на гражданите, по реда на тяхното постъпване.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, което е по образец
Приложение №3 от настоящата процедура, в което се посочват името на подателя, датата
и часът на приемането му.
В деня на провеждане на конкурсната процедура председателят на комисията
приема от служител на Център за информация и услуги на гражданите с приемо –
приемателен протокол всички постъпили документи.
9. В деня, определен за провеждане на конкурса, комисията отваря пликовете по
реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидатите, подали документи за участие
в конкурса.
Плик №2 с бизнес - програмата се отваря, ако заявлението и документите в Плик
№1 на кандидата отговарят на изискванията, определени от ОбС Полски Тръмбеш.
9.1.
Преценка на представените документи от кандидатите;
9.2. Оценка на бизнес – програмата, която се формира въз основа на следните
критерии:
- степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на търговското
дружество;
- съответствие на бизнес – програмата с нормативната уредба;
- съответствие на формулираните цели и задачи с вида на търговското дружество и
с предмета на дейност;
- анализ на икономическите показатели;

- съответствие на разработената бизнес – програма с обективното състояние на
търговското дружество;
- логическа структура на бизнес – програмата;
- степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
Всеки от членовете на комисията попълва формуляр за оценка на бизнес програмата за управлението на търговското дружество за тригодишен период, който е по
образец Приложение №5 от настоящата процедура.
9.3 До интервюто се допускат кандидати, получили оценка на бизнес - програмата
не по- ниска от добър 4.00.
Оценката от проведеното интервю се формира въз основа на следните критерии:
- обосновано представяне на приоритетите и задачите на търговското дружество в
съответствие с националната икономическа политика;
- степен на познаване на нормативната уредба;
- способност да се планират и вземат управленски решения;
- административни умения, професионални и делови качества;
- комуникативни способности и организационни способности;
- способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на
конкретен проблем.
Всеки от членовете на комисията попълва формуляр за оценка от проведеното
интервю, който е по образец /Приложение №6/ от настоящата процедура.
9.4. Oценката на бизнес - програмата и оценката от проведеното интервю с
кандидатите се формира по пет степенната скала, с оценки от 1 до 5.
Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от бизнес програмата и от проведеното интервю не по – ниска от 4, 00.
Окончателните резултати се оформят във формуляр /Приложение №7/ от
настоящата процедура.
9.5. В случаите, когато всички кандидати са получили оценка, по – ниска от 4,00,
ОбС Полски Тръмбеш прекратява процедурата по конкурса и взема решение за повеждане
на нов конкурс по реда на настоящата процедура.
9.6. В случаите, когато няма подадени заявления за участие в конкурса или няма
допуснати кандидати /Приложение №4/, комисията предлага да се удължи срокът за
подаване на заявленията с 15 календарни дни и кметът на общината следва да публикува
обява за удължаването по реда на обявяването му.
9.7. В случаите, когато след удължаване на срока по т.9.6 няма кандидат, ОбС
Полски Тръмбеш прекратява процедурата на конкурса.
9.8. Когато в деня, определен за провеждане на конкурса, не присъстват
председателят и поне половината от останалите членове на комисията, кметът на
общината определя нова дата за провеждане на конкурса и уведомява кандидатите, подали
заявления за участие.
10. В тридневен срок от провеждането на конкурса комисията изготвя протокол и
го представя на кмета на общината.
Когато двама или повече от кандидатите са получили еднакви оценки,
окончателният избор се извършва след допълнително проведено интервю с кандидатите.
Интервюто се провежда от тричленна комисия, определена от ОбС Полски Тръмбеш,
която е различна от комисията провела конкурсната процедура. В тридневен срок от
провеждането му, комисията изготвя протокол, в който описва окончателните резултатите
и го представя на кмета на общината.

Кметът внася в общинския съвет мотивирано предложение за одобрение на
класирания кандидат за управител на търговското дружество.
11. Общинският съвет на първото си заседание след провеждане на конкурса
одобрява управител на общинското търговско дружество.
12. В двуседмичен срок от приемане на решението на общинския съвет за
одобряване на управител, кметът на общината сключва договор за възлагане на
управлението, в който се определят правата, задълженията и възнаграждението спечелият
конкурса кандидат.
13. На основание чл.32, ал.2 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, назначава комисия за организиране и
провеждане на конкурса от 5 члена, в състав:
Председател:………………………………….....................
Членове:
1…………………………………………………………
2…………………………………………………………
3………………………………………………………….
4………………………………………………………….
ОбС Полски Тръмбеш, предлага от състава си за членове на комисията 2 – ма
общински съветника:
.................................................................
.................................................................
Възлага на Кмета на общината да назначи останалите членове на комисията, до
пълния й състав, както и нейния председател.
II. Утвърждава Проект на договор за възлагане на управление на търговското
дружество.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 96

На основание чл.21, ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с Решение №95/24.03.2016г. на
Общински съвет гр.Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш
реши:
Определя като членове в състава на комисия за провеждане на конкурс,
за възлагане управлението на общинско предприятие – общинско търговско
дружество „Подем”ЕООД гр. Полски Тръмбеш, следните общински
съветници:
1.инж. Пламен Петров Минев;
2.Диляна Венелинова Стоянова;

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници

Гласували:
“За”

“Против”

“Въздържал се”

1.

16

16

12

0

3

2.

16

16

14

0

1

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

Не участва в
гласуването
1
1

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 97
На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, във връзка с чл.7,
ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет – гр.
Полски Тръмбеш реши:
Предлага на Министерския съвет да бъде отпусната персонална пенсия на детето
Кристиян Здравков Синабов, ЕГН 0943181429 от гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска”
№37, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 98
На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 3 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето
Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Полски Тръмбеш за 2016 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 99
На основание чл.21, ал.(1)т.6и т.23, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.124, ал.(2) и ал.(3) от Закона за публичните финанси и във
връзка с чл.37 ал.(2) и ал.(3) от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш
реши:
1. Приема промени по Бюджет 2016 на Община Полски Тръмбеш, както следва:
I.
Разходи за местни дейности
1. 0Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“
1.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§ 10 -00 – Издръжка
-3 000 лв.;
§ 51 00–Основен ремонт на ДМА
+ 3 000 лв.;
1.2.Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие“
§ 10 -00 – Издръжка
-2 300 лв.;
§ 52- 06 - Изграждане на инфраструктурни обекти
+ 2 300 лв.;
1. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиванена
дълготрайни активи и основен ремонт за 2016 на Община Полски Тръмбеш:
- Обектифинансиранисъс собствени средства:
параграф
наименование
било
става
§ 51 00 „Реконструкция и изграждане на улична мрежа,
0
3 000
тротоари, площадки в населените места на Община
Полски Тръмбеш, подобект „Улица в с.Куцина от
о.т.90 до о.т. 233“ – актуализация на ИП
§ 52 06 Изграждане на паркинг пред ЦДГ „Детски свят“ гр.
0
2300
Полски Тръмбеш- инвест.проект
- Обектифинансираниот сметки за средства от Европейския съюз:
параграф
наименование
било
става
§ 10-15 Материали
21 034
23 128
§52 01
Компютри – проект „Независим живот в Община
4 200
2 800
Полски Тръмбеш“, Договор № BG05M90P0012.002-0030-C001
§ 52 03 Мултифункционално
устройство
–
проект
6 766
6 072
„Независим живот в Община Полски Тръмбеш“,
Договор № BG05M90P001-2.002-0030-C001

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и
параграфи.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 100
На основание чл.21, ал.1, 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.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, §8, ал.1, ал.5 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ,
Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за територията на с.Раданово.
2. Разрешава изработването на проект за изменение на подробен устройствен план –
план за регулация (ПУП-ПР) за територията на с.Раданово.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 101
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 2016 г., приета с Решение №47 по
Протокол №5/18.01.2016 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 2016 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №45, 46 и 47 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:
Язовир с кад.№000239 по КВС на с.Полски Сеновец, с площ 13,575 дка., публична общинска
45
собственост, съгласно АОС №64/04.11.1998 г. на Община Полски Тръмбеш.
46

47

Сграда с идентификатор 57354.300.2374.3 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, с площ 35 кв.м.,
частна общинска собственост, съгласно АОС №3049/19.12.2011 г. на Община Полски
Тръмбеш.
Терен с площ 12,00 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор
57354.300.389 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш /кв.59, част от уличната регулация, между
О.Т.-О.Т. 181-182 по ЗРП на гр.Полски Тръмбеш/, публична общинска собственост, за
разполагане на павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ.

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2016 г.
Под №6, 7 и 8 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а именно:
Терен с площ 1,000 дка, представляващи част от имот с кадастрален №060015 по КВС на село
6
Каранци, целият с площ 143,162 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3269/05.06.2013 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 2,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 61279.56.51
7
по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 113,444 дка, частна общинска собственост, съгласно
АОС №3427/19.01.2015 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 2,000 дка, представляващи част от имот с кадастрален №000081 по КВС на село
8
Климентово, целият с площ 11,288 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС
№1156/08.03.2004 г., за разполагане на пчелни семейства.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
16

16

16

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 №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 102
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 12,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.389 по КК и КР на
гр.Полски Тръмбеш /кв.59, част от уличната регулация, между О.Т.-О.Т. 181-182 по ЗРП на
гр.Полски Тръмбеш/, публична общинска собственост, съгласно АОС №3473/07.12.2015 г., за
поставяне на павилион за търговска дейност 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 48,00 /четиридесет и осем/
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.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 103
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., за монтиране на автомат за топли напитки, представляващ част от фоайе на 2-ри
етаж в сграда за административни нужди на общинска администрация гр.Полски Тръмбеш,
ул.,,Черно море” №4 с идентификатор 57354.300.2410.2 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш,
публична общинска собственост, съгласно АОС №3142/02.07.2012г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ години.
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.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 104
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, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Георги Иванов Георгиев, с адрес
гр.Полски Тръмбеш, ул.”Александър Стамболийски”, №22, собственик на 10 броя пчелни
семейства с регистрационен номер на пчелина №5185-0442, терен с площ 2,000 дка,
представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 61279.56.61 по КК и КР на
с.Раданово, целият с площ 113,444 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС
№3427/19.01.2015 г., за разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер
на 16,00 /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 Георги
Иванов Георгиев.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 105
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.7, ал.2,
изречение второ от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш
реши:
1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Николай Иванов Георгиев, с
адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Иван Вазов”, №6, собственик на 35 броя пчелни семейства
с регистрационен номер на пчелина №5188-0125, върху 1,000 дка, представляващи част от
имот с кадастрален №060015 по КВС на село Каранци, целият с площ 143,162 дка,
публична общинска собственост, съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за разполагане на
пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер
на 4,00 /четири/ 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 Николай
Иванов Георгиев.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 106
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, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Цветелина Владимирова
Ангелова-Петкова, с адрес гр.Стара Загора, ул.”Антон Марчин”, №1, собственик на 33
броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №5183-0111, върху 2,000 дка,
представляващи част от имот с кадастрален №000081 по КВС на село Климентово, целият
с площ 11,288 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС №1156/08.03.2004 г., за
разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер
на 16,00 /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
Цветелина Владимирова Ангелова-Петкова.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 107

На основание чл.45, ал.9 и ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Отменя свое Решение № 88 по Протокол № 7 от 25.02.2016 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 108
На основание чл.21 ал.1 т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с чл.25, ал.9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.45и от
Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, ОбС
Полски Тръмбеш реши:
1.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000107 с площ 1,165
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3453/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000107 с площ 1,165 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01162/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
2.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000119 с площ 0,440
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3454/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000119 с площ 0,440 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01163/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
3.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000120 с площ 1,008
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3455/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000120 с площ 1,008 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01164/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
4.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000122 с площ 0,784
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3456/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000122 с площ 0,784 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01165/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
5.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000124 с площ 1,817
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3457/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000124 с площ 1,817 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01166/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
6.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000126 с площ 1,247
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3458/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000126 с площ 1,247 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01167/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
7.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000127 с площ 1,000
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3459/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000127 с площ 1,000 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01168/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
8.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000128 с площ 1,242
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3460/25.06.2015 г., публична

общинска собственост, представляващ проектен имот №000128 с площ 1,242 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01169/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
9.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000129 с площ 1,654
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3461/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000129 с площ 1,654 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01170/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
10.Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000130 с площ 1,075
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3462/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000130 с площ 1,075 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01171/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
11 Дава съгласие да се промени начина на трайно ползване на ПИ №000131 с площ 0,272
дка с НТП „пасище, мера” по КВС на с.Климентово, съгласно АОС 3463/25.06.2015 г., публична
общинска собственост, представляващ проектен имот №000131 с площ 0,272 дка по КВС на
с.Климентово, съгласно скица-проект №Ф01172/19.01.2016 г. издадена от ОСЗ-Полски Тръмбеш,
от „пасище, мера” на „друга селскостопанска територия”.
12. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да осъществи процедурата по
отразяване на промяната в начина на трайно ползване на имотите описани в т.1, т.2 ,т.3, т.4, т.5,
т.6, т.7, т.8, т.9, т.10 и т.11 от настоящото решение, по реда на чл.45и, ал.4 и ал.5 от ППЗСПЗЗ.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 109

На основание чл.21., ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и
дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, във връзка с уведомително писмо
изх.№АВК-ВТ-39/17.03.2016 г. на Проф. Д. ИК. Н. Пенчо Пенчев – Областен управител на Област
Велико Търново и Председател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, относно провеждане на
извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново на 21.04.2016
г., Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Определя Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе
участие в извънредното заседание на общото събрание, което ще се проведе на 21.04.2016 г., а при
невъзможност да участва определя инж.Лариса Тодорова – Директор Дирекция „УТ, ОС и РП” при
Община Полски Тръмбеш, да участва вместо него, като гласува както следва:
По точка 1 от дневния ред: „Одобряване текста и приемане на решение за сключване на
Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията, както и
предоставяне на ВиК услуги на потребителите, по реда на Закона за водите /чл.198п, ал.1,
предложение първо от Закона за водите/, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснобдяване и
канализация Йовковци” ООД, гр.Велика Търново, съгласно чл.198в, ал.4, т.2 от Закона за водите и
чл.34, ал.1 и ал.2 от от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по
водоснабдяване и канализация /обн.ДВ, бр.66 от 8 август 2014 г./” - да гасува положителен вот.
По точка 2 от дневния ред: „Други – Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с
бъдещата дейност на Асоциацията” – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в
интересите на общината.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16

16

Гласували:
“За”

“Против”
16

“Въздържал се”

0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

0

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №8/24.03.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 110

На основание чл.21., ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.54,ал.2, чл.55, ал.2 и чл.57, ал.1, т.1 и т.2
от Наредбата 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, във
връзка с Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р
Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което да се проведе на 11.04.2016 г от 13:00 часа в
административната сграда на дружеството, намираща се в гр.Велико Търново, ул.”Ниш” №1,
Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш да
представлява Община Полски Тръмбеш в извънредното Общо събрание на акционерите на
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което да се проведе на 11.04.2016 г от
13:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр.Велико Търново,
ул.”Ниш” №1, като гласува както следва:
По точка 1 от дневния ред: „Промяна в капитала на дружеството с проект на Решение:
ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството.” - да гласува против.
По точка 2 от дневния ред: „Промяна в Устава на дружеството, с проект на Решение: ОСА
приема предложената промяна в Устава на дружеството.” - да гласува против.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16

16

Гласували:
“За”

“Против”
16

“Въздържал се”

0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

0

