
 

Изх.номер ОбС-458/14.10.2021 г. 

 

ДО  

ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

                     
от Валентин Велчев – заместник-кмет на Община Търговище 

 

Относно: Продължаване срока на договор за възлагане управлението на „Знаме” ЕООД, 

гр. Търговище  
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 

Предлаганата докладна записка касае управлението на еднo от общинските дружества, а 

именно „Знаме” ЕООД, в което Община Търговище е едноличен собственик на капитала. 

Поради изтичането срока на договора на досегашния управител на 01.11.2021 г. е необходимo  

неговото продължаване.  

С оглед на гореизложеното, предлагам  Общински съвет Търговище да приеме следното  

                                 

РЕШЕНИЕ: 

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

администрация, чл.147, ал. 1 от Търговския закон и във връзка с чл. 37 от Наредбата за реда за 

учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и търговски 

дружества с общинско участие в капитала, приета с Решение на № 4 по Протокол № 26 от 

26.08.2021г. на Общински съвет Търговище, в сила от 01.09.2021г., Общински съвет Търговище 

дава съгласие за назначаване на Деяна Георгиева Вълчева за временно изпълняващ длъжността 

управител на „Знаме” ЕООД, считано от 02.11.2021 г. за срок от шест месеца или до 

провеждане на конкурс. Основното месечно възнаграждение се определя съгласно  чл. 47 от  

Наредбата за реда за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични 

предприятия и търговски дружества с общинско участие в капитала и Приложение №2 към 

същата. 

           2. Упълномощава кмета на Община Търговище на основание чл. 35 от Наредбата за реда 

за учредяване и упражняване правата на Община Търговище в публични предприятия и 

търговски дружества с общинско участие в капитала  да сключи допълнително споразумение 

към договора за управление при условията на т. 1. 

 

ВНОСИТЕЛ:                 

ВАЛЕНТИН ВЕЛЧЕВ 

Заместник- кмет на Община Търговище 

 

Съгласували: 

Катина Надкова, директор дирекция БФМДТ 

Галина Георгиева, началник отдел ОС 
Десислава Кръстева, старши юрисконсулт отдел НПО  
  
 Изготвил: инж. Димитър Колев, главен експерт в отдел  ОС    

        

 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ   

 

7700 Търговище, пл. Свобода 

Телефон: +359 601/686 12; факс: +359 601/620 57, 622 12 

e-mail:obshtina@targovishte.bg; www.targovishte.bg 


