ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №1/11.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 1
На основание чл. 21 ал.1 т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Избира комисия от 3 члена в състав:
Председател – Васил Маринов Василев
Членове 1. Диляна Венелинова Арсова
2. Д-р Емил Денчев Енчев
за провеждане на тайно гласуване за избор на председател на Общински
съвет гр.Полски Тръмбеш.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
17
17
17
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 №1/11.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 2
На основание чл.24, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
С тайно гласуване избира за Председател на Общински съвет Полски
Тръмбеш Маринета Тодорова Йорданова.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
17
17
12

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 3
На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл.17, ал.2 от Правилникa за
организацията и дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
Избира общинските съветници Лъчезар Павлов Иванов и Мастън
Османов Мастънов да изпълняват функциите на преброители при
провеждането на заседания на Общински съвет Полски Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17
16

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 4
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Организацията и дейността си през мандат 2019 – 2023, Общински съвет Полски
Тръмбеш ще осъществява съгласно Правилник за организацията и дейността на Общински
съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, приет с Решение № 72/25.02.2016 г., Изменен и доп. с Решение №
171/28.07.2016 г., изм. и доп. с Решение № 260/22.12.2016 г., изм. и доп. с Решение №
446/29.03.2018 г., изм. и доп. с Решение № 492/28.06.2018 г., изм. и доп. с Решение №
552/30.08.2018 г. на Общински съвет Полски Тръмбеш.
2. При промени в действащото законодателство, които пораждат необходимост от
промяна и допълване на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Общински съвет Полски Тръмбеш да утвърди необходимите промени и допълнения в
същия.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 5
На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.13, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация,Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Избира 4 /четири/ заместник-председатели на Общински съвет Полски Тръмбеш,
които съгл. чл.19, т.1 от Правилника за дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация участват в
Председателския съвет.
1. Иван Петров Иванов
2. Диляна Венелинова Арсова
3. Емил Денчев Енчев
4. Мастън Османов Мастънов
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 6
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Избира Постоянна комисия по Бюджет и финанси от 5 члена в състав:
Председател: Иван Петров Иванов
Зам.председател: Пламен Петров Минев
Членове: 1. Светлин Димитров Гърбузанов
2. Мариана Василева Якова
3. Мастън Османов Мастънов
Избира Постоянна комисия по Икономически въпроси, стопанска политика и
общинска собственост от 5 члена в състав:
Председател: Пламен Петров Минев
Зам.председател: Светлин Димитров Гърбузанов
Членове: 1. Петко Галунов Петков
2. Милен Михайлов Михов
3. Ивелина Димитрова Тодорова
Избира Постоянна комисия по Устройство на територията, опазване на
околната среда от 5 члена в състав:
Председател: Лъчезар Павлов Иванов
Зам.председател: Любомир Йосифов Ламбев
Членове: 1. Милен Михайлов Михов
2. Махмуд Сабриев Юмеров
3. Иванка Йорданова Иванова - Янкова
Избира Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности от 5 члена в
състав:
Председател: Иванка Йорданова Иванова - Янкова
Зам.председател: Емил Денчев Енчев
Членове: 1. Васил Маринов Василев

2. Петко Галунов Петков
3. Красимир Йорданов Кирилов
Избира Постоянна комисия по Образование и наука; култура, културноисторическо наследство, вероизповедания и преименувания; децата, младежта,
спорта и туризма от 5 члена в състав:
Председател: Диляна Венелинова Арсова
Зам.председател: Ивелина Димитрова Тодорова
Членове: 1.Мариана Василева Якова
2. Любомир Йосифов Ламбев
3. Васил Маринов Василев
Избира Постоянна комисия по Местно самоуправление, нормативна уредба и
регионална политика от 5 члена в състав:
Председател: Светлин Димитров Гърбузанов
Зам.председател: Лъчезар Павлов Иванов
Членове: 1. Иван Петров Иванов
2. Емил Денчев Енчев
3. Диляна Венелинова Арсова
Избира Постоянна комисия по Приватизация и следприватизационен контрол
от 5 члена в състав:
Председател: Мастън Османов Мастънов
Зам.председател: Любомир Йосифов Ламбев
Членове: 1. Махмуд Сабриев Юмеров
2. Красимир Йорданов Кирилов
3. Ивелина Димитрова Тодорова
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 7
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 от ЗМСМА и чл.72, ал.2, т.3 от
ЗПКОНПИ и чл.12, ал.1, във вр. с пар. 4 ПЗР от Наредба за организацията и реда за
извършване проверка на декларациите и за установяване на конфликт на интереси ,
Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Избира Постоянна Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество от 5 члена в състав:
Председател: Васил Маринов Василев
Зам.председател: Диляна Венелинова Арсова
Членове: 1. Емил Денчев Енчев
2. Мастън Османов Мастънов
3. Иван Петров Иванов

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 8

На основание чл.21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
Определя за представители на Община Полски Тръмбеш в НСОРБ:
1. Георги Александров Чакъров - Кмет на Община Полски
Тръмбеш - делегат по право.
2. Маринета Тодорова Йорданова - Председател Общински съвет
Полски Тръмбеш –делегат.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 9

На основание чл.21 ал.1 т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие председателят на Общински съвет Полски Тръмбеш –
Маринета Йорданова да членува в Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България.
2. Дължимият членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта
„Общински разходи за Общински съвет и параграфа за разходи за членски
внос и участие в нетърговски организации“.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 10
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 22, ал.2 от Закона за регионалното развитие и чл. 62, ал. 3
от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1. Избира за представител в Областния съвет за развитие на област Велико Търново
Председателя на Общински съвет Полски Тръмбеш:
Маринета Тодорова Йорданова

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 11
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на
Общински съвет Полски Тръмбеш от Общинска администрация Полски Тръмбеш за I-то
полугодие на 2019 г. и неснетите от отчет решения от II-то полугодие на 2018г.
1. Снема от отчет изпълнените решения на Общински съвет Полски Тръмбеш от
Общинска администрация Община Полски Тръмбеш за II - то полугодие на 2018 г. и I –
то полугодие на 2019г. - №587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599,
600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618,
619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637,
638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658,
659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667 и 668.
2. Остава да се води на отчет от Общински съвет Полски Тръмбеш решение №№
576 – 2018г.; 650 и 651 – 2019г.
ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Полски
Тръмбеш за
I-то полугодие на 2019 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 12
На основание чл. 21, ал.1, т.2 и ал.2 във връзка с §2, ал.1 от ЗР на Закона за изменение на
ЗМСМА /ДВ, бр.78 от 2019 г., в сила от 08.10.2019 г./, във връзка с §153 от ПЗР на Закона за
изменение и допълнение на Изборния кодекс /изм. и доп., ДВ бр.21 от 12.03.2019 г., в сила от
12.03.2019 г. Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Приема промяна в структурата на общинска администрация Полски Тръмбеш, приета с
Решение № 571 от Протокол № 41 от 18.12.2018 г., изм. и доп. с Решение № 632 от
Протокол №45/25.04.2019 г., Решение № 647 от Протокол №46/30.05.2019 г., Решение
№ 671 от Протокол №48/25.07.2019 г., както следва, като одобрява броя на кметовете
на кметства и кметските наместници, считано от 28.10.2019 г.:
- В т.1. Дейност “Общинска администрация” в т.ч.:
в т.1.3 Кмет на кметство – било 14 бр. става 10 бр.;
създава се нова подточка:
1.3.1 Кметски наместници – 4 бр.
2. Кметски наместници се назначават в следните кметства на територията на Община
Полски Тръмбеш, а именно: в кметство с. Иванча, кметство с. Каранци, кметство с. Стефан
Стамболово и кметство с. Вързулица (в кметствата с население под 350 души след изборите на
27.10.2019 г. могат да бъдат назначавани единствено кметски наместници) Кметствата като
вътрешни структурни единици на общината продължават да съществуват като такива, докато не
бъдат закрити по реда и условията на ЗАТУРБ, т.е. промяната се изразява единствено в органите
на местната изпълнителна власт, а не във вида на структурната единица – на мястото на кмета на
кметството може да има само кметски наместник, но кметството като структура не се
трансформира в кметско наместничество.
3. Останалите раздели и точки в структурата не се променят.
4. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури,
съобразно изискванията на всички нормативни документи, като утвърди щатно разписание и
отрази промените в Устройствения правилник на администрацията.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 13
На основание чл. чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и във връзка с чл.46а, ал.4 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет – гр. Полски
Тръмбеш реши:
I. ОПРЕДЕЛЯ следните пълномощия на кметските наместници на територията на
Община Полски Тръмбеш:
1. Организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии.
2. Изпълняват бюджета на общината в частта му за населеното място.
3. Отговарят за стопанисването на обекти общинска собственост, намиращи се на
територията на населеното място.
4. Длъжностни лица са съгласно Закона за гражданската регистрация, водят
регистрите на населението и за гражданското състояние, издават удостоверения
въз основа на тях и изпращат актуализационни съобщения до ЕСГРАОН.
5. Осигурява административното обслужване на физически и юридически лица.
6. Организират провеждането на благоустройствени, комунални и други
мероприятия.
7. Приемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организират
охраната на полските имоти.
8. Изпълняват нотариални функции, изрично посочени в чл.83 от Закона за
нотариусите и нотариалната дейност.
9. Извършват връчването на документи, изпратени от компетентен съд, прокуратура,
община и други държавни органи съгласно изискванията на действащото
законодателство.
10. Възлагат и контролират дейността на работниците по националнати програми за
на заетост по Закона за насърчаване на заетостта и Европейски програми, в
съответствие с изискванията на закона и други нормативни актове.
11. Организират провеждането на културни, хуманитарни и други мероприятия на
територията на населеното място;
12. Участват в заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас и имат
право да вземат участие при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното
място.
13. Организират изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на
общината, отнасящи се до територията и гражданите на населеното място.

14. Представят необходимата информация и отговарят на въпроси, поставени от
общинските съветници в заседания на общинския съвет или неговите комисии,
касаещи населеното място.
15. Подпомагат събирането от населението на дължимите данъци и такси по Закона за
местните данъци и такси.
16. Изпълняват заповеди и дейности възложени им от кмета на общината.
17. Отговаря за работата с жалбите и предложенията на гражданите от населеното
място.
18. Отговаря за поддържане в актуално състояние на избирателните списъци.
19. Представлява населеното място, на което е кметски наместник, пред обществени и
политически организации и пред други кметства.
20. Изпълнява функции, възложени му от кмета на общината.
21. На кметския наместник могат да бъдат възлагани и други функции със закон или
друг нормативен акт в зависимост от конкретните особености на населените места
ІІ. Задължава кмета на общината в качеството си на работодател, да разпише в
Длъжностната характеристика за длъжността „кметски наместник”, приетите по горе
пълномощия.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 14
На основание чл.21, ал.1 т.5, ал.2 и чл.38, ал.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.5, ал.16 от Постановление на Министерски съвет № 67
от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности /изм. и доп. ДВ. бр.5 от 15
януари 2019 г./, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:
1. Определя индивидуални основни месечни заплати, считано от 11.11.2019 г. както следва:

Длъжност:

№

Индивидуална
основна заплата
(лв.)

1. Кмет на Община

2000

2. Кметове на кметства:
2.1 до 1000 души население по постоянен адрес

960

2.2 над 1001 души население по постоянен адрес

1060

2. Към основните трудови възнаграждения, определени в т.1 се начисляват допълнителни
месечни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит в размер на 1%, определен
с вътрешните правила за работна заплата на Община Полски Тръмбеш.
3. От начислените възнаграждения по т. 1 и т. 2 се правят удръжки за сметка на осигурените
лица за осигурителни вноски по Кодекса за социално осигуряване, Закона за здравно
осигуряване, за данък съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за
други удръжки, определени със закон, както и удръжки, съгласно Вътрешните правила за
работна заплата в Община Полски Тръмбеш.
4. Индивидуалната основна месечна заплата на заместник кметовете на община се определя до 80 на сто от основната месечна заплата на кмета на общината, а на кметските
наместници - в размер до 80 на сто от средната основна месечна заплата за кмет на
кметство в общината.
5. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури,
съобразно изискванията на всички нормативни документи.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 15
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.26а, ал.2 от Закона за народните
читалища и чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата,
Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски
Тръмбеш през 2020 година.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 16
На основание чл.17, ал.1, т.8 и чл.21, ал.1, т.8 и т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да кандидатства за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16M1OP002-2.010
„Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на
правото на ЕС по дело С-145/14” по приоритетна ос 2 „Отпадъци” на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.” за рекултивация на депо за
битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш, находящо се в ПИ 61279.13.35
по КККР на с.Раданово,
2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме всички
необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на
Община Полски Тръмбеш за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект за рекултивация на депо за битови отпадъци на Община
Полски Тръмбеш, находящо се в ПИ 61279.13.35 по КККР на с.Раданово, да
извърши всички стъпки по подготовка и реализация на проекта, съгласно
действащата нормативна уредба.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 17
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 2019 г., приета с Решение
№597 по Протокол №42/31.01.2019 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в
ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2019 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №18 и №19 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а
именно:
Терен с площ 1 кв.м., находящ се на покривното пространство на сградата на хотел
„Есперанто” в гр. Полски Тръмбеш – сграда с идентификатор 57354.300.1141.1 по
18
КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС
№1/17.05.1993 г. на Община Полски Тръмбеш, за разполагане на техническо
оборудване.
Терен с площ 12,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор
57354.300.389 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост,
19
съгласно АОС №3473/07.12.2015 г., за поставяне на павилион по реда на чл.56 от
ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 18
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.75б, ал.2 и ал.3 от Правилиника за прилагане на закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с писмо с вх.№РД-01-099706/11.10.2019 г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново,
Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие за отдаване под наем за стопанската 2019/2020 година
проектираните и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища и
отразените в плана за земеразделяне, в картата на съществуващи и
възстановими стари граници и картата за възстановената собственост
напоителни канали – общинска собственост, които не функционират, попадащи
в масиви за ползване на територията на община Полски Тръмбеш, по цена в
размер на средното годишно рентно плащане на землището.
2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите
законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 19
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 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 53014.328.512 по КК и КР на с.Обединение, с площ 369
кв.м., НТП „За друг вид застрояване”, частна общинска собственост, съгласно АОС
№3798/27.08.2019 г.
2. Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 1 120,00 лева /хиляда сто и двадесет 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 /петстотин/ лева.
5.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и
часа за провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга,
като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и
подпише договор за покупко-продажба със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-5450/24.06.2019 г.
2.Копие от АОС №3798/27.08.2019 г.
3.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
4.Копие от доклад за пазарна оценка.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 20
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 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 ал.2, чл.45, ал.1, т.1 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, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3473/07.12.2015 г., за поставяне на павилион 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 /Сумата е облагаема с ДДС/.
4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева.
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната
месечна тръжна цена.
6.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и
часа за провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга,
като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и
подпише договор за наем със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие на Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на скица на ПИ с
идентификатор 57354.300.389. 3.Копие на АОС №3473/07.12.2015 г. 4.Копие на заявление
с рег.индекс №СА-02-05-11134/19.11.2019 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №2/28.11.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 21
На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.21, ал.2 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 ал.2, чл.45, ал.1, т.1 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 13,50 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.389 по
КК и КР 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 64,00 /шестдесет и
четири/ лева, без ДДС /Сумата е облагаема с ДДС/.
4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева.
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната
месечна тръжна цена.
6.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и
часа за провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга,
като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и
подпише договор за наем със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие на Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на скица на ПИ с
идентификатор 57354.300.389. 3.Копие на АОС №3473/07.12.2015 г. 4.Копие на заявление
с рег.индекс №СА-02-05-10645/08.11.2019 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

