
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 351 

 

 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.17, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                                 

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш и неговите 

комисии за първото полугодие на 2021г. 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 352 

 

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 първото 

полугодие на 2021г. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 353 

 

 

         На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл.3, ал1 от Постановление №128 от 29 юли 2017г., Общински съвет-

гр.П.Тръмбеш реши: 

 

         Определя СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш за Средищно училище на 

територията на Община Полски Тръмбеш за учебната 2021/2022година. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 354 

 

            На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.54, чл.56 и чл.68, ал.1, т.2 от  Наредбата за финансирането 

на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ОбС – 

Полски Тръмбеш реши: 

   І. Дава разрешение за формиране на самостоятелни маломерни  паралелки за учебната 

2021/2022 година в: 

       1. ОУ”Васил Левски”с.Петко Каравелово  -    5 маломерни паралелки  

             -    I клас –   10 ученици 

             -   II клас –   13 ученици 

             -  III клас –   10 ученици 

             -  IV клас –   10 ученици 

  -   V клас –   15 ученици  

       2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Раданово  -  4 маломерни паралелки 

             -    I клас –   15 ученици 

             -   II клас –   14 ученици 

             -  VI клас –  12 ученици  

             - VII клас –  15 ученици 

       3. СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш – 2 маломерни паралелки 

             - Vа клас –   17 ученици 

             - Vб клас –   17 ученици 

             - Vв клас –   20 ученици 

  III. Утвърждава структурата във функция “Образование” по дейности и населени места за 

учебната 2021/2022 година, както следва: 

 

1. Общообразователни училища: 

 -    СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш          21 паралелки 

 -    ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово               7  паралелки 

 -    ОУ”Васил Левски” с.Петко Каравелово                  7  паралелки 

  

2. Профилирани  паралелки към СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш:    

             -    Природни науки                5 паралелки 

             -    Профил предприемачески                                          2 паралелки 

 

3. Професионални паралелки към СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш:   

             -   Професия Фермер-специалност Земеделец              5 паралелки      

             -   Професия Офис секретар - 

                 специалност Административно  обслужване            3 паралелки 



       

4. Подготвителна полудневна група в училище: 

 -    СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш            2 групи 

 

 

  

5. Детски градини:  

 -   ДГ „Детски свят” гр.Полски Тръмбеш                      5 групи 

 -   ДГ „Незабравка” с.Петко Каравелово                        3 групи 

     в т.ч. филиал с.Куцина 

 -   ДГ „Първи юни” с.Раданово                                       2 групи     

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 355 

 

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 40782.500.702 по КККР на с. Куцина, с площ 448 кв.м., 

НТП „За друг обществен обект, комплекс”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3870/07.06.2021 г. на Община Полски Тръмбеш. 

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

цена в размер на 1 480,00 лева /хиляда четиристотин и осемдесет 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 500,00 лева /петстотин/. 

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. Куцина. 

 

Приложение: 1.Копие от АОС №3870/07.06.2021 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка.; 4.Копие от заявление №СА-02-03-

7044/19.07.2021 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 356 

 

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: 

Във връзка с уведомително писмо изх.№АВК-ВТ-253/28.07.2021 г. на Георги 

Гугучков – Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, относно провеждане 

на извънредно неприсъствено заседание на 09.09.2021 г. от 11:00 часа в сградата на 

Областна администрация Велико Търново на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД 

гр.Велико Търново, а при липса на кворум същото ще се проведе на 29.09.2021 г. от 11:00 

часа, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Кмета на Община Полски Тръмбеш – 

Георги Александров Чакъров да вземе участие в извънредното заседание на общото 

събрание, а при невъзможност да участва Общински съвет Полски Тръмбеш определя 

Николай Георгиев Буюклиев – Началник отдел „Общинска собственост”, да участва 

вместо него, като гласува както следва: 

По точка 1 от дневния ред: „Приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и  канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 

2022 г., в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лв., на основание чл. 20, ал. 3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация.” - да гасува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: „Други” – да гласува съобразно вътрешните си 

убеждения и в интересите на общината. 

 

 Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-7498/30.07.2021 г. от 

Георги Гугучков – Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново; 

 2.Проект на решение по т.1 от дневния ред; 

 

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 №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 357 

 

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

местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 от  

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

ОбС - Полски Тръмбеш, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, от Закона за устройство на 

територията, чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.37 от Наредбата за 

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

Тръмбеш, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш  реши: 

 1.Дава съгласие за промяна на границите на УПИ IV-2470 /ПИ с идентификатор 

57354.300.2470 по КККР на гр. Полски Тръмбеш/, УПИ V-2471 ПИ с идентификатор 

57354.300.2471 по КККР на гр. Полски Тръмбеш/, УПИ VII-2472 /ПИ с идентификатор 

57354.300.2472 по КККР на гр. Полски Тръмбеш/ и УПИ XVI-2471 /ПИ с идентификатор 

57354.300.2471 по КККР на гр. Полски Тръмбеш/ стр.кв.76 по ПУП на гр. Полски 

Тръмбеш, чрез обединяването им в един нов УПИ V „За къмпинг, мотел, паркинг, спорт и 

атракции” стр.кв.76 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш с площ 38952 кв.м. /в това число 

19366 кв.м., представляващ ПИ с идентификатор 57354.300.2470 по КККР на гр. Полски 

Тръмбеш и 2176 кв.м., представляващ ПИ с идентификатор 57354.300.2472 по КККР на гр. 

Полски Тръмбеш/. 

2.Обявява за частна общинска собственост: 19366 кв.м., представляващ ПИ с 

идентификатор 57354.300.2470 по КККР на гр. Полски Тръмбеш и 2176 кв.м., 

представляващ ПИ с идентификатор 57354.300.2472 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, 

попадащи в новообразувания УПИ V „За къмпинг, мотел, паркинг, спорт и атракции” 

стр.кв.76 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш с площ 38952 кв.м./съгласно проектът за 

частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/. 

3.Дава съгласие за прехвърляне на собствеността, чрез продажба на: 19366 кв.м., 

представляващ ПИ с идентификатор 57354.300.2470 по КККР на гр. Полски Тръмбеш и 

2176 кв.м., представляващ ПИ с идентификатор 57354.300.2472 по КККР на гр. Полски 

Тръмбеш, попадащи в новообразувания УПИ V „За къмпинг, мотел, паркинг, спорт и 

атракции” стр.кв.76 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш с площ 38952 кв.м. /съгласно 

проектът за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване/, частна общинска собственост, на ”Еврострой В.Търново” ЕООД, ЕИК 

104677342, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Моско Москов” 

№ 3, представлявано от Тоника Петрова Бърдарова, собственик на съседния Поземлен 

имот с идентификатор 57354.300.2471 по КККР на гр. Полски Тръмбеш с площ 17 410 

кв.м. /УПИ V-2471 и УПИ XVI-2471 стр.кв.76 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш/, заедно с 

построените в имота сгради, съгласно Нотариален акт №2006 том II рег. 8438 дело № 1019 

от 2020 г. срещу сумата от 132 700,00 лева (сто тридесет и две хиляди и седемстотин 

лева), без ДДС /сделката е облагаема с ДДС/, представляваща пазарната оценка на 

предаваемите части.  



”Еврострой В.Търново” ЕООД, ЕИК 104677342,  да заплати: цената на предаваемите 

части; 3% местен данък изчислен върху стойността на имота предмет на продажбата по 

реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци  и такси, и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 22 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Полски Тръмбеш; 

ДДС определен съобразно чл. 26, ал. 1, ал. 2, и ал. 3, т. 1 от ЗДДС; както и сумата от 

120,00 /сто и двадесет/ лева, представляваща стойността на оценката, която се 

възстановява от КУПУВАЧА, 

 

 

 

 съгласно чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш. 

4.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури. 

5. 30% от постъпленията от продажбата на имотите по т.3 да се използват за 

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

инфраструктура на територията на гр. Полски Тръмбеш. 

 

 

Приложения: 1.Копие на скица на ПИ с идентификатор 57354.300.2470 по КККР на 

гр. Полски Тръмбеш; 2.Копие на удостоверение за данъчна оценка на ПИ с идентификатор 

57354.300.2470 по КККР на гр. Полски Тръмбеш; 3.Копие на АОС №2973/07.02.2011 г. 

4.Копие на скица на ПИ с идентификатор 57354.300.2472 по КККР на гр. Полски 

Тръмбеш; 5.Копие на удостоверение за данъчна оценка на ПИ с идентификатор 

57354.300.2472 по КККР на гр. Полски Тръмбеш; 6.Копие на АОС №2974/07.02.2011 г. 

7.Копие на Доклад за пазарна оценка; 8.Копие на Нотариален акт №2006 том II рег. 8438 

дело № 1019 от 2020 г.;  9.Копие на №320 по Протокол №20/27.05.2021 г. на Общински 

съвет гр.Полски Тръмбеш; 10.Копие на Проект за ЧИ на ПУП. 

 
  

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 №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 358 

 

 

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. Дейностите по проект BG06RDNP001-19.263-0005 „Изграждане на обществени 

зони за отдих в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“ отговарят на 

приоритетите на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш  а именно: 

Приоритет 3: Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена среда 

и опазване на околната среда. 

Цел. 3.2. Подобряване на физическата и жизнената среда в града и населените 

места в общината  

Мярка 1. Обновяване и реконструкция на градската среда  

Мярка 2. Създаване, рехабилитация на зони за отдих и детски игри. 
 

 

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 №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 359 

 

 

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. Дейностите по проект BG06RDNP001-19.263-0004 „Изграждане на обществена 

зона за отдих в ПИ 57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“   отговарят на 

приоритетите на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш посочени  а 

именно: 

Приоритет 3: Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена среда 

и опазване на околната среда. 

Цел. 3.2. Подобряване на физическата и жизнената среда в града и населените 

места в общината  

Мярка 1. Обновяване и реконструкция на градската среда  

Мярка 2. Създаване, рехабилитация на зони за отдих и детски игри. 

 

 

 

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 №23/26.08.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 360 

 

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

администрация, чл.137 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.№1-6740/06.08.2021 г., което ще се проведе на 

16.09.2021 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-

6740/06.08.2021 г., което ще се проведе на 16.09.2021 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. Вземане на решение за провеждане на конкурсна процедура за избор на 

управител на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД („ВиК Йовковци" ООД), 

гр. Велико Търново във връзка с чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.12, 

т.7 и чл.37, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия (обн., 

ДВ, бр. 40 от 2020 г.) и чл. 9, ал.2 от Наредбата за изискванията и критериите за ВиК 

операторите и квалификация на персонала им, приета с Постановление № 11 на 

Министерския съвет от 23.01.2018 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2018 г.)  - да гласува положителен 

вот. 

 

По точка 2 от дневния ред:  

2. Възлагане на министъра на регионалното развитие и 

благоустройството да проведе конкурсната процедура за избор на 

управител на дружеството. – да гласува положителен вот. 

 

По точка 3 от дневния ред:  

3. След провеждане и приключване на конкурсната процедура ще 

бъде свикано извънредно общо събрание на съдружниците на „ВиК 



Йовковци" ООД, съгласно дружествения договор за избор на спечелилото 

конкурса лице за управител.- да гласува положителен вот. 
 

Поради изтичане срока на договора на контрольора на дружеството на 13 август 2021 г. 

 

 

По точка 4 от дневния ред:  

4. Избор на контрольор на дружеството и определяне на възнаграждението му. –

да гласува положителен вот. 

 

По точка 5 от дневния ред:  

5. Упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството 

да сключи договор за възлагане на контрола на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико 

Търново с новоизбрания контрольор. – да гласува положителен вот. 

 

 

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 

 

 


