
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №37/25.08.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 514 

 

 

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 2022г. 

 
 
 

 

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 №37/25.08.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 515 

 

            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 

2022/2023 година в: 

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

             -   II клас –   10 ученици 

             -  III клас –   13 ученици 

             -  IV клас –   10 ученици 

  -   V клас –   11 ученици  

             -  VI клас –  17 ученици 

       2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Раданово  -  5 маломерни паралелки 

             -    I клас –   12 ученици 

             -   II клас –   12 ученици 

             -  III клас –   13 ученици 

             -  VI клас –  17 ученици  

             - VII клас –  13 ученици 

       3. СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш – 1 маломерна паралелка 

             - XIIб клас – 12 ученици 

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

учебната 2022/2023 година, както следва: 

1. Общообразователни паралелки: 

 -    СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш          20 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                                         1 паралелка 

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

             -   Професия Фермер-специалност Земеделец              4 паралелки   

             -   Професия Фермер-специалност Производител  

             селскостопанска продукция                                            1 паралелка 

             -   Професия Офис секретар - 

                 специалност Административно  обслужване            4 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 №37/25.08.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 516 

 

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

администрация, чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда и чл.52, ал.8 от Закона 

за управление на отпадъците, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Приема Програма за опазване на околната среда на Община Полски Тръмбеш за периода 

2021-2028г., Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на 

Община Полски Тръмбеш за периода 2021-2028 г., Програма за опазване, устойчиво 

ползване и възстановяване функциите на почвите на община Полски Тръмбеш за периода 

2021 – 2028 г. 

 

Приложения: 1. Програма за опазване на околната среда на Община Полски Тръмбеш за 

периода 2021-2028г., Приложение 1 - Програма за опазване, устойчиво ползване и 

възстановяване функциите на почвите на община Полски Тръмбеш и Приложение 2 - Раздел 

„Лечебни растения“; 2. Програма за управление на дейностите по отпадъците на 

територията на Община Полски Тръмбеш за периода 2021-2028 г.; 3. Решение № ВТ-11-

ЕО/2022г. на Директора на РИОСВ-Велико Търново за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка. 
  

 

 

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 №37/25.08.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 517 

 

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

администрация и чл. 140 ал.1 и ал.2  от  Закона за публичните финанси, 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  и чл.9 

от ЗОД, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:   

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 140 ал.1 и ал.2  от Закона 

за публичните финанси , приема  отчета по приходната и разходната част на бюджета и по 

сметките за средствата от Европейския съюз  и други средства на Община Полски Тръмбеш 

към 31.12.2021 г., разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и  

делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи  по Приложение № 1, 

Приложение №2, Приложение №3, и отчета на инвестиционната програма към 31.12.2021 г.  на 

Община Полски Тръмбеш по Приложение  № 4.              

2. На основание  чл.9 от ЗОД приема отчета за общинския дълг за 2021г.– Приложение 

№ 5 

3. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА приема отчета за  изразходените средства за 

командировки към 31.12.2021 г.на Председателя на Общински съвет  по Приложение № 6 

командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш  и по Приложение № 7  . 

 

 

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 №37/25.08.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 518 

 

На основание чл.21, ал.(1) т.6 и 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 2022 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Приходи за делегирани от държавата дейности: 

1.1.1. § 25 00 – Държавни такси       +1 832 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности             +1 832 лв.; 

 

 

 

II.Трансфери –делегирани държавни дейности 

1.2.1. § 31 00 – Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)  +90 581 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 31 11 - обща субсидия и др. трансфери за държ. дейности от ЦБ за общини  +90 581 лв.; 

 

III. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.3.1. Функция „Общи държавни служби“      +70 582 лв.; 

1.3.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“     

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения       +54 319 лв.; 

§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели  +16 263 лв.; 

1.3.1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 1 138 320 

лв.; 

1.3.2. Функция „Здравен кабинет в детски градини и училища“   +21 831 лв. 

1.3.2.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“  

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения       +19 200 лв.; 

§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели    +2 631 лв.; 

1.3.2.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ в размер на 95 

490 лв.; 

IV. Приходи за местни дейности            +471 098 лв.; 

1.4.1. § 25 00 – Държавни такси         +108 лв.; 



в т.ч.: 

§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности    +108 лв.; 

1.4.2. Приходи и доходи от собственост            +350 000 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 24 06 - приходи от наеми на земя            +350 000 лв.; 

1.4.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите             -24 924 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)                  -24 924 лв.; 

1.4.4. Постъпления от продажба на нефинансови активи                     +145 914 лв.; 

в т. ч.: 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя           +145 914 лв.; 

  

V. Трансфери – местни дейности           +260 400 лв.; 

1.5.1. § 31 00 – Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)  +260 400лв.; 

в т.ч.:  

§§ 31 13 - получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи     +260 400 лв.; 

 

VI.Разходи за местни дейности 

1.6.1. Функция „Общинска администрация“                       +75 368 лв.; 

1.6.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       

1.6.1.1.1 Дейност 122 „Общинска администрация“ – П. Тръмбеш         +52 568 лв.; 

§10 00 – Издръжка                  +50 108 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                 +2 460 лв.; 

1.6.1.1.2 Дейност 122 „Общинска администрация“ – с. Орловец          +22 800 лв.; 

§10 00 – Издръжка                  +22 800 лв.; 

1.6.2. Функция „Здравеопазване“               +48 500 лв.; 

1.6.2.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“            +48 500 лв.; 

1.6.2.1.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“- с. Раданово         +48 500 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                  +48 500 лв.; 

1.6.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“           +560 090 лв.; 

1.6.3.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“             +50 000 лв.; 

1.6.3.1.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ гр. Полски Тръмбеш      +50 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                 +50 000 лв.; 

1.6..3.2 Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“       +326 214 лв.; 

1.6.3.2.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 

                ул. мрежа“ гр. П Тръмбеш              +326 214 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                 +249 690 лв. 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                +76 524 лв.; 

1.6.3.3. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие;           +183 876 лв.; 

1.6.3.3.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие-П.Тръмбеш         +183 876 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА              +183 876 лв.; 

1.6.4. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“             +50 000 лв.; 

1.6.4.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“- 

1.6.4.1.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“- гр. Полски Тръмбеш     +50 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                  +50 000 лв.; 

 

 

 

 



1.6.5. Функция Разходи некласифицирани в другите функции             -2 460 лв.; 

998 „Резерв“ 

§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи               - 2460 лв.; 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт за 2022на Община Полски Тръмбеш: 

2.1. Обекти финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи 

параграф наименование било става 

§ 51 00 'Реконструкция на ул. «Търговска» - гр. Полски 

Тръмбеш – ИП и СМР вкл.  със средства по ПМС 

№360/2020 и ПМС 377/25.11.2021г. 

651 400 698 074 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка на ул. 

„Ропотамо“ – гр. П. Тръмбеш“ 

0 3 180 

§51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка на ул. „Христо 

Козлев“ – гр. П. Тръмбеш“ 

0 4 350 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка на ул. „Поп 

Сава“ – гр. П. Тръмбеш“ 

0 2 880 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка на ул. „Хайдут 

Сидер“ – гр. П. Тръмбеш“ 

0 2 450 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка на ул. „20-ти 

април“ – гр. П. Тръмбеш“ 

0 2 590 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка на ул. 

„Марица“ – гр. П. Тръмбеш“ 

0 2 800 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка и водопровод 

на ул. „Д-р Петър Берон“ – гр. П. Тръмбеш“ 

0 5 900 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка и водопровод 

на ул. „Яворова“ – гр. П. Тръмбеш“ 

0 5 700 

§ 51 00 Реконструкция и модернизация на съществуваща детска 

площадка в УПИ ХI-2174. 2175, 2176, 2177 в стр.кв.8 по 

ПУП гр. Полски Тръмбеш( на ул. Дунав) 

0 61 417 

§ 51 00 Реконструкция и модернизация на съществуваща 

спортна площадка в УПИ ХI-2174. 2175, 2176, 2177 в 

стр.кв.8 по ПУП гр. Полски Тръмбеш( на ул. Дунав) 

0 122 459 

 

2.2. Обекти финансирани със средства от приватизация: 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Фотоапарат  0 2 460 

 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи. 

 

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 №37/25.08.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 519 

 

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

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

Тръмбеш  реши: 

Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2022 г., приета с Решение №412 по 

Протокол №29/27.01.2022 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в  

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

5.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ. 

1 

Недвижим имот, представляващ 1/3 ид.част от 1800 кв.м. от УПИ VII кв.42 по ПУП на 

с. Петко Каравелово, както и първи етаж, сладкарница, магазин и складови помещения 

с обща площ 407 кв.м. от застроената в този парцел масивна комбинирана сграда, 

собственост на Потребителна кооперация „Разум 93” - в ликвидация, ЕИК 104044365, 

със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Полски 

Тръмбеш, с. Петко Каравелово, съгласно Нотариален акт №306 том II рег. №2675 дело 

№ 239 от 2001 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 №37/25.08.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 520 

 

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

администрация, чл.34, ал.2 и чл.36, ал.1, т.3 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 и 

чл.39, ал.1, т.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС – Полски Тръмбеш, във връзка с постъпило 

предложение в общинска администрация с рег.индекс №СА-02-10-9301/11.08.2022 г. от 

Потребителна кооперация „Разум 93” - в ликвидация, Общински съвет - Полски Тръмбеш  

реши: 

1.Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да придобие, чрез закупуване от 

Потребителна кооперация „Разум 93” - в ликвидация, ЕИК 104044365, със седалище и адрес на 

управление: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, с. Петко Каравелово, 

представлявана от Мария Стоянова Йорданова – Ликвидатор на кооперацията, недвижим имот, 

представляващ 1/3 ид.част от 1800 кв.м. от УПИ VII кв.42 по ПУП на с. Петко Каравелово, 

както и първи етаж, сладкарница, магазин и складови помещения с обща площ 407 кв.м. от 

застроената в този парцел масивна комбинирана сграда, собственост на Потребителна 

кооперация „Разум 93” - в ликвидация, съгласно Нотариален акт №306 том II рег. №2675 дело 

№ 239 от 2001 г., срещу заплащане на сумата от 40 000,00 лева /четиридесет хиляди лева/.  

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише договор с 

Потребителна кооперация „Разум 93” - в ликвидация за придобиване на недвижим имот, 

представляващ 1/3 ид.част от 1800 кв.м. от УПИ VII кв.42 по ПУП на с. Петко Каравелово, 

както и първи етаж, сладкарница, магазин и складови помещения с обща площ 407 кв.м. от 

застроената в този парцел масивна комбинирана сграда. 
 

 

 

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 №37/25.08.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 521 

 

  

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

местната администрация, във връзка чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост и 

чл.14, ал.1 и ал.6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет гр. 

Полски Тръмбеш  реши: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Подръжка и 

ремонт на общинско имущество” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара 

Планина” №17, следната движима вещ частна общинска собственост: Товарен автомобил 

Фиат Дукато с рег.№ ВТ 5596 КХ. 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури,  по 

предоставяне за безвъзмездно управление на движимата вещ по т.1 от настоящото 

решение, съгласно действащата нормативна уредба.  

 
 

 

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 №37/25.08.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 522 

 

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

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

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

в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община 

Полски Тръмбеш на Общински съвет Полски Тръмбеш, във връзка с Покана за Общо 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. 

Велико Търново с изх.№1-10243/23.08.2022 г., което ще се проведе на 19.09.2022 г. от 

11:30 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 Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново във връзка с 

Покана с изх.№1-10243/23.08.2022 г., което ще се проведе на 19.09.2022 г. от 11:30 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 

Назиф Мустафа Кадир – Заместник Кмет при Община Полски Тръмбеш, да участва вместо 

него, като гласува както следва: 

 

По точка 1 от дневния ред: 

1. Освобождаване на управителя на „ВиК Йовковци" ООД гр. Велико Търново  

– да гласува положителен вот. 

 По точка 2 от дневния ред: 

2. Избор на нов управител на „ВиК Йовковци" ООД гр. Велико Търново за срок 

до провеждане на конкурс и избора  на управител от общото събрание на 

съдружниците на дружеството. Определяне на възнаграждението на 

новоизбрания управител.- да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 

интересите на общината. 

По точка 3 от дневния ред: 
3. Упълномощаване на органа, упражняващ правата на държавата в дружеството, 

да сключи договор за възлагане на управлението на „ВиК Йовковци" ООД, гр. 

Велико Търново с новоизбрания управител, във връзка с решението по т.2.- да 

гласува съобразно вътрешните си убеждения и в интересите на общината. 
 

 

 



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 


