ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 177
На основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – гр.Полски
Тръмбеш реши:
Открива нова процедура за определяне на допълнителни 3 броя кандидати за съдебни
заседатели за Районен съд – Велико Търново и определя правила за провеждането й, както
следва:
1.Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на
кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново и да проведе
изслушване, в състав:
Председател – Иван Иванов
Член – д-р Емил Енчев
Член – Мастън Мастънов
2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български
граждани, които отговарят на изискванията, визирани в чл.67 от Закона за съдебната власт:
- да са на възраст от 21 до 68 години;
- да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на
Районен съд – Велико Търново;
- да имат завършено най- малко средно образование;
- да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
- да не страдат от психически заболявания;
- да не са съдебни заседатели в друг съд;
- да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд –Велико Търново;
- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с
политически цели;
- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните
работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния
район на Районен съд –Велико Търново;
- да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към
Районен съд – Велико Търново.
3. В срок до 24.11.2020г. кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велико
Търново подават в Общински съвет – Полски Тръмбеш следните документи:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
- данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки;
- мотивационно писмо;
- писмено съгласие;
- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;
- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени
преди 16. юли 1973г.
- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗВС – че не е избиран за
съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд-Велико Търново.
4. Утвърждава образци на следните документи:
- Заявление за кандидатстване – Приложение №1;
- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ – Приложение №2;
-Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ–Приложение 3;
- Писмено съгласие – Приложение №4;
- Данни за лицата по чл.68, ал.3,т.5 от ЗСВ – Приложение 5.
5. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване
изискванията на чл.68а от Закона за съдебната власт и съставя доклад за протичането му,
който се публикува на интернет страницата на Община Полски Тръмбеш и се предоставя на
Общински съвет – Полски Тръмбеш.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 178
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.23, ал.2 и ал.3, чл.60, ал.2 и ал.3, чл.62, 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 на ОбС Полски Тръмбеш, чл.45, ал.3 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Полски
Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
1.Открива процедура за продажба чрез присъствен публичен търг с тайно наддаване по
реда на глава шеста, раздел III от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, на движимо имущество, собственост на
„ПОДЕМ“ ЕООД, ЕИК 000110952, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул.
„Тунджа“ №10, представлявано от Управителя на дружеството – Таня Иванова, със 100 %
общинско участие в капитала на дружеството, като приема изготвените пазарни оценки на
машините и определя начална тръжна цена съответно:
1.1 Струг С-11 с инв.№ 404 – 4367,00 лева с включен ДДС;
1.2 Струг С-11МВ с инв.№ 407 – 6050,00 лева с включен ДДС;
1.3 Фреза Универсална 251 с инв.№ 414 – 3583,00 лева с включен ДДС;
1.4 Струг СУ-502 с инв. №427 – 5333,00 лева с включен ДДС;
1.5 Струг СУ-500/1500 с инв. №429 – 5333,00 лева с включен ДДС;
1.6 Фреза 251 с инв. №433 – 3583,00 лева с включен ДДС;
1.7 Екцентрична преса 100 т. с инв. №438 – 2897,00 лева с включен ДДС;
1.8 Екцентрична преса 20 т. с инв. №442 – 2900,00 лева с включен ДДС;
1.9 Екцентрична преса 63 т. с инв. №443 – 3700,00 лева с включен ДДС;
1.10 Екцентрична преса 63 т. с инв. №447 – 3700,00 лева с включен ДДС;
1.11 Преса 63 т. с инв. №448 – 3700,00 лева с включен ДДС;
1.12 Щанцова преса с инв. №455 – 9028,00 лева с включен ДДС.
2.Определя депозит за участие в размер на 20 % от началната тръжна цена на машината, за
която се кандидатства, внесен по сметка на „Подем” ЕООД - BG46UNCR75271042652415 BIC код
на УниКредит БУЛБАНК UNCRBGSF или касово в касата на дружеството на адрес: гр.Полски
Тръмбеш, ул.”Тунджа” №10.
3.Упълномощава Управителя на „ПОДЕМ“ ЕООД 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 покупкопродажба със спечелилият участник.
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РЕШЕНИЕ № 179
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.23, ал.2 и ал.3, чл.60, ал.3 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 на ОбС Полски Тръмбеш,
Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
1.Дава съгласие за продажба на движимо имущество, собственост на „ПОДЕМ“
ЕООД, ЕИК 000110952, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш,
ул.
„Тунджа“ №10, представлявано от Управителя на дружеството – Таня Иванова, със 100 %
общинско участие в капитала на дружеството, а именно:
1.1 Нож гилотина с инв.№ 450;
1.2 Нож гилотина с инв.№ 452;
1.3 Вал за огъване на тръби с инв.№ 416;
1.4 Телферен кран 3.2 т. с инв.№ 436;
1.5 Гилотина с инв. №422;
1.6 Преса 50 т. №437;
1.7 Преса 50 т. №456;
1.8 Преса 50 т. №457;
1.9 Преса 50 т. №459.
2.Упълномощава Управителя на „ПОДЕМ“ ЕООД да възложи изготвянето на
пазарна оценка на движимото имущество и да предостави оценката на Общински съвет Полски Тръмбеш.
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РЕШЕНИЕ № 180
На основание чл.21, ал.1, ,т.10 и т.23 и ал.2 от Закона за местното управление и
местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси, чл.49, ал.3 и
ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
1.Променя Решение №107/25.06.2020г. в частта: „ да бъде предоставен временен
безлихвен заем от бюджета на Община Полски Тръмбеш” от 35 000,00лв./тридесет и пет
хиляди лева/ на 55 000,00 лева /петдесет и пет хиляди лева/„ за изпълнение на дейностите
по Договор
№BG05M9OP001-2.074-0002-С01 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш
"Социални иновации за активно социално включване", по ОП”Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.
2. Срокът за погасяване на заема по бюджетната сметка на общината е след
одобряване на средствата от Управляващия орган.
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РЕШЕНИЕ № 181
На основание чл.21, ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.125, ал.(4) от Закона за публичните финанси и във връзка с
чл.38 ал.(4) 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:
Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходна част на Бюджет 2020 г. на Община Полски Тръмбеш към
30.09.2020г., съгласно представените Приложение №1, Приложение №2 и Приложение
№4.
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РЕШЕНИЕ № 182
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 2020 на Община Полски Тръмбеш, както
следва:
I.
Приходи за делегирани от държавата дейности:
1.1.1. § 25 00 – Държавни такси
+1 368лв.;
в т.ч.:
§§ 25 01 - Разходи за лихви по заеми от други държави
+1 368 лв.;
II.
Разходи за делегирани от държавата дейности
1.2.1. Функция „Общи държавни служби“
+1 368 лв.;
1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
+1 140 лв.;
§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
+228 лв.;
1.2.1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 788 340
лв.;
1.2.2. Функция „Отбрана и сигурност“
1.2.2.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§ 10 00 – Издръжка
-755
лв.;
§ 52 01 – Придобиване на компютри и хардуер
+755
лв.;
1.2.3. Функция „Здравеопазване“
1.2.3.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“
§ 01 00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
+2 550
лв.;
§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
+485
лв.;

§ 10 00 – Издръжка
-3 035
лв.;
1.2.3.2. 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 67 510 лв.;
1.2.3.3. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“
§ 01 00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
+200 лв.;
§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
+36 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
-236
лв.;
1.2.3.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ в размер на 8 276
лв.;

III. Приходи за местни дейности
1.3.1. Приходи и доходи от собственост
+26 000 лв.;
в т.ч. :
§§ 24 04 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
-70 000 лв.;
§§ 24 06 - приходи от наеми на земя
+96 000 лв.;
1.3.2. Общински такси
-8 000
лв.;
в т.ч. :
§§ 27 05 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др. -8 062
лв.;
§§ 27 17 - за притежаване на куче
+50
лв.;
§§ 27 29 - други общински такси
+12
лв.;
1.3.3. Други приходи
-4 155
лв.;
т.ч.:
§§ 36 19 - други неданъчни приходи
-4 155
лв.;
1.3.4. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
+32 000
лв.;
в т.ч.:
§§ 37 01 - внесен ДДС (-)
+32 000
лв.;
1.3.5. Постъпления от продажба на нефинансови активи
-120 000
лв.;
в т. ч.:
§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя
-120 000
лв.;
1.3.6. Приходи от концесии(§41 00)
+155
лв.;
1.3.7. Помощи и дарения от страната
+10 700
лв.;

в т. ч.:
§§ 45 03 - капиталови помощи и дарения от страната
лв.;
IV.Разходи за местни дейности
1.4.1. Функция „Здравеопазване“
лв.;
1.4.1.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“
§§ 52 03 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
лв.;
1.4.2. Функция „Други дейности по икономиката“
лв.;
1.4.2.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
лв.;
§§ 52 04 – придобиване на транспортни средства
лв.;

+10 700

+10 700

+10

700

+26 000
+26 000
+26 000

1.4.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
1.4.3.1. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“
-10 000
лв.;
§ 01 00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
-10 000
лв.;
1.4.3.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“ в
размер на 22 600 лв.;
1.4.3.3. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
+10 000
лв.;
§ 01 00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
-10 000
лв.;
§ 45 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица
с нестопанска цел
+20 000
лв.;
1.4.3.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в размер на 101 500 лв.;
1.4.4. Функция Разходи некласифицирани в другите функции
998 „Резерв“
§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи

-100 000 лв.;
-100 000 лв.;

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт за 2020 на Община Полски Тръмбеш:
2.1. Обекти финансирани със средства от преходен остатък по бюджета с източник
целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации:
параграф
наименование
било
става

§§ 52 01

Компютри

2 000

2 755

2.2. Обекти финансирани със собствени средства и от дарения:
параграф
наименование
било
§§ 52 03 Зъболекарско оборудване за здравна служба с. Полски
0
Сеновец
§§ 52 04 Автомобил
0

става
10 700
26 000

3. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от
Европейския съюз:
3.1. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община
Полски Тръмбеш“ Компонент 4 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001-2.103-0020
параграф
наименование
§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския
съюз
§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за СЕС
Всичко приходи:
§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по
трудови и служебни правоотношения
§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала
§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
§ 10 00 Издръжка
Всичко разходи:

било
0

става
10548

10 548

0
0
0

6 250
1 180
3 118
10 548

4. Изменя и допълва Решение № 51/30.01.2020г., както следва:
в Приложение № 5, дейност „Общинска администрация“ се добавя нова точка 15“а“:
Име, презиме, фамилия
Ивайла Пламенова Василева

Длъжност
Маршрут
Юрисконсулт в отдел гр. Велико Търново – гр.
„Б и МП“
Полски Тръмбеш – гр. Велико
Търново

5. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
17
17
16
0
1
Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 183
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.17 ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл.8, ал.4 и чл.16 „в” от
Наредба № 2/15.03.2002 г за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили,
Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Утвърждава транспортната схема на Община Полски Тръмбеш за възлагане на
автобусни линии от общинска транспортна схема, съгласно приложените маршрутни
разписания.
2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да проведе процедура, съгласно
Закон за обществените поръчки за определяне на изпълнител за възлагане на автобусни
линии от общинската транспортна схема.
Приложение: Маршрутни разписания

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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 184
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 2020 г., приета с Решение
№48 по Протокол №4/30.01.2020 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 2020 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №16, 17 и 18 да се включат следните имот общинска собственост, а именно:
Магазин и смесен магазин, находящи се в масивна търговска сграда, построена в УПИ
16
II кв.51 по ПУП на с. Климентово, частна общинска собственост, съгласно Заповед
№СА-02-03-2190/11.03.2020 г. на Кмета на община Полски Тръмбеш.
Стоматологичен кабинет и 1/3 от коридор /чакалня/ с обща полезна площ 17,50 кв.м.,
заедно със съответното оборудване, намиращи се в сградата на СЗУ с .Полски Сеновец,
17
построена в УПИ I-436 кв. 55 по ПУП на с. Полски Сеновец, публична общинска
собственост, съгласно АОС №122/12.07.1999 г. на Община Полски Тръмбеш, за
извършване на извънболнична помощ.
Терен с площ 12 000,00 кв.м., представляващ част от Урегулиран поземлен имот в
18
училищен кв.25 по ПУП на с. Иванча, публична общинска собственост, съгласно АОС
№155/09.09.1999 г.
1.3 Водни обекти
Поземлен имот с идентификатор 32175.73.159 по КККР на с. Иванча /кад.№ 000159 по
2
КВС на с. Иванча/ с площ 11581 кв.м. и НТП „Водоем”, частна общинска собственост,
съгласно АОС №2222/14.03.2006 г.
4. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2020 г.
Под №8 да се включи следният имот общинска собственост, а именно:
Урегулиран поземлен имот XVI кв. 77 по ПУП на с. Петко Каравелово с площ 757
8
кв.м., заедно с построената в него сграда - обор със ЗП 150 кв.м., частна общинска
собственост, съгласно АОС №181/14.09.2000 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 185
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 „ЧистотаПолски Тръмбеш” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара Планина” №17,
следната движима вещ частна общинска собственост: Автокран Hiab090.
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
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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 186
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
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш
реши:
1.Трансформира от публична в частна общинска собственост УПИ III-269 кв.34 по
ПУП на с. Петко Каравелово с площ 4720 кв.м., заедно с построената в него двуетажна
сграда – Здравен дом със ЗП 229 кв.м., публична общинска собственост, съгласно АОС
№171/02.06.2000 г.
2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните законови
процедури по трансформация на имота.
Приложение: 1. Копие от скица на УПИ III-269 кв.34 по ПУП на с. Петко
Каравелово; 2.Копие от АОС №171/02.06.2000 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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 187
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 и чл.12, ал.6 от Закона за общинската собственост,
чл.10, ал.1 и чл.14, ал.9 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, Общински
съвет - Полски Тръмбеш реши:
1.Прекратява ползването на помещения предоставени безвъзмездно за управление
на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЛИЦИЯ” – Велико Търново, а именно: три помещения
за канцеларии със съответните застроени площи: 21,30 кв.м.; 14,00 кв.м. с 4 кв.м. тераса и
20,70 кв.м., заедно със съответните части от коридор и стълбище за обслужването им,
представляващи част от втория етаж на двуетажна масивна сграда на ул. ”Търговска”
№69-71, построена в част от УПИ IV/ ПИ №1009 и ПИ №1011, стр. кв.51 по ПУП на
гр.Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС №2368/02.06.2006г.,
поради отпаднала необходимост от ползването на помещенията.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури по
прекратяване ползването на предоставените за управление помещения по т.1, 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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 188
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
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш
реши:
1.Трансформира от публична в частна общинска собственост Поземлен имот с
идентификатор 57354.300.2481 по КККР на гр..Полски Тръмбеш /УПИ VII кв.75 по ПУП
на гр. Полски Тръмбеш/ с площ 3392 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов
обект”, заедно с построената в него едноетажна селскостопанска сграда с идентификатор
57354.300.2481.2, публична общинска собственост, съгласно АОС №105/08.03.1999 г.
2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните законови
процедури по трансформация на имота.
Приложение: 1. Копие от скица на Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2481
по КККР на гр..Полски Тръмбеш; 2.Копие от скица на Сграда с идентификатор
57354.300.2481.2 по КККР на гр..Полски Тръмбеш; 3.Копие от АОС №105/08.03.1999 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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 189
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.3, чл.5 и чл.7 от Наредба за търговете и
конкурсите и Решение №151 по Протокол №10/27.08.2020 г. на ОбС Полски Тръмбеш, Общински
съвет - Полски Тръмбеш реши:
1.Открива процедура по приватизация на недвижим имот, представляващ застроен
Урегулиран поземлен имот I кв.81 по ПУП на с.Полски Сеновец, с площ 9600,00 кв.м., заедно с
построените в него: производствено хале със ЗП 720,00 кв.м., производствено хале със ЗП 624,00
кв.м., производствено хале със ЗП 288,00 кв.м. и административна сграда със ЗП 150 кв.м.,
представляващ обособена част от имуществото на общинска фирма „ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски
Тръмбеш със 100% общинско участие в капитала на дружеството, съгласно АОС №85/27.11.1998 г.
на Община Полски Тръмбеш.
2.Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап при условията на
глава шеста, раздел III от Наредбата за търговете и конкурсите, на недвижим имот, представляващ
застроен Урегулиран поземлен имот I кв.81 по ПУП на с.Полски Сеновец, с площ 9600,00 кв.м.,
заедно с построените в него: производствено хале със ЗП 720,00 кв.м., производствено хале със ЗП
624,00 кв.м., производствено хале със ЗП 288,00 кв.м. и административна сграда със ЗП 150 кв.м.,
представляващ обособена част от имуществото на общинска фирма „ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски
Тръмбеш със 100% общинско участие в капитала на дружеството, съгласно АОС №85/27.11.1998
г. на Община Полски Тръмбеш.
3.Приема приватизационната оценка, правния анализ и информационния меморандум на
имота по т.1 от настоящото решение.
4.Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият конкурса участник няма
право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата дължимата сума, представляваща
разликата от достигнатата конкурсна цена и внесеният депозит, преди подписване на договора за
продажба.
5.Определя минимална конкурсна цена за имота по т.1 от настоящото решение в размер на
291 000,00 лева /двеста деветдесет и една хиляди лева/, без включен ДДС /Сделката е облагаема с
ДДС/.
6.Определя депозит за участие в конкурса парична вноска в размер на 75 000,00
/седемдесет и пет хиляди/ лева, който се внася по набирателна сметка на Община Полски
Тръмбеш при ЦКБ клон Велико Търново - BG08 СЕСВ 9790 3310 2233 00, BIC на ЦКБ АД:
CECBBGSF, в срок до 12,00 часа на 20-я ден след датата на обнародване на настоящото решение в
"Държавен вестник". В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за
определяне на спечелил участник органът за приватизация освобождава депозитите на
участниците, като депозитът на спечелилия конкурса се задържа като гаранция за сключване на
договора за приватизация и се прихваща от цената.
7.Утвърждава конкурсната документация за провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап, която съдържа:.
7.1 обстоятелствата по чл.10 ал.2 т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите с
конкретни данни за всяко от тях;
7.2 изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в конкурса;

7.3 разяснения относно процедурата по провеждането на конкурса и сключването на
договор за приватизация;
7.4 проект на договор за продажба на обекта на конкурса;
7.5 информационен меморандум.
8.Определя следните приоритетни конкурсни условия:
8.1 предлагана конкурсна цена за имота над минимално определената конкурсна цена в т.5
от настоящото решение с относителна тежест по този показател – 50 %;
8.2 предлагани инвестиционни разходи за реализиране на инвестиционен план с
относителна тежест по този показател – 30 %;
8.3 разкриване на нови работни места с относителна тежест по този показател – 20%.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят конкурсна документация в
информационен център за обслужване на граждани при общинска администрация гр.П. Тръмбеш,
ул. "Черно море" №4, след заплащане на 370,00 /триста и седемдесет/ лева, без включен ДДС, в
срок до 16,30 часа на 14-я ден след датата на обнародване на настоящото решение в "Държавен
вестник".
10.Условие за закупуване на конкурсната документация е представянето на следната
документация:
10.1 по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
10.2 по отношение на юридическите лица: копие от документ удостоверяващ ЕИК на
фирмата за вписване на юридическите лица в търговския регистър към Агенцията по
вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако
представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от
документ за регистрация.
11. В срок до 16,30 часа на 14-я ден след датата на обнародване на настоящото решение в
"Държавен вестник", закупилите конкурсна документация, могат да отправят писмени искания за
разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.
12. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на обнародването
на това Решение в "Държавен вестник" до 12,00 часа на 20-я ден след датата на обнародване на
настоящото решение в "Държавен вестник", след закупена конкурсна документация.
13. Оферти за участие в конкурса се подават до 16,00 часа на 20-я ден след датата на
обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник" в запечатан непрозрачен плик, върху
който се отбелязва цялостното наименование на обекта на приватизация, името /фирмата/ и
адресът на подателя.
14. Конкурсът да се проведе при следните условия: на 21-я ден след датата на
обнародването на настоящото решение в "Държавен вестник", начало на конкурса 11,00 часа,
място на конкурса - заседателна зала №403 в сградата на Общинска администрация гр.Полски
Тръмбеш.
15.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови процедури по
провеждането на конкурса, да назначи конкурсна комисия, която да проведе публично
оповестения конкурс при посочените в решението условия и да изготви мотивиран доклад до
органа за приватизация, съдържащ предложение за класация.
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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 190
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
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в
Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш
реши:
1.Трансформира от публична в частна общинска собственост Поземлен имот с
идентификатор 69732.500.884 по КККР на с.Страхилово с площ 3210 кв.м. и НТП „За друг
вид производствен, складов обект”, образуван от Поземлен имот с идентификатор
69732.500.1130 по КККР на с.Страхилово, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3743/21.01.2019 г.
2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните законови
процедури по трансформация на имота.
Приложение: 1. Решение №81 от Протокол №6/30.04.2020 г. на Общински съвет –
Полски Тръмбеш; 2.Копие от скица на Поземлен имот с идентификатор 69732.500.884 по
КККР на с.Страхилово; 3.Копие от АОС №3743/21.01.2019 г.

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 191
На основание чл.21, ал.1, т.23 и т.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.54, ал.2 и
чл.57, ал.1, т.8 и т.10 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, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш
да представлява Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ
„Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново.
2. Във връзка с Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново, което ще се проведе на
29.10.2020г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град
Велико Търново, ул. „Ниш“ №1, а при липса на кворум същото ще се проведе на
13.11.2020 г. в същия час, на същоно място и при същия дневен ред и условия, 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 Назиф Кадир –
Зам. кмет на Община Полски Тръмбеш да участва вместо него, като гласува както следва:
1. По точка 1 от дневния ред: Одобряване решенията на Съвета на директорите,
взети по Протокол № 51/20.08.2020 г. за получаване на банков кредит и за учредяване на
договорна ипотека и особен залог за обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни
средства; с проект за решение: „ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети
по Протокол № 51/20.08.2020 г. за: а) сключване от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД на
договор за инвестиционен банков кредит с Банка „ДСК" АД в размер на 3 600 000 (три
милиона и шестстотин хиляди) лева, средствата от който да бъдат използвани за
финансиране на строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов
болничен корпус към База I на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново" и
за закупуване на медицинска апаратура и оборудване, и при условията на представената
оферта за кредитиране от Банка ДСК АД с per. № 3507-20-00297/1 от 07.07.2020г; б) За
обезпечаване на отпуснатия от Банка „ДСК" АД инвестиционен банков кредит в размер на
3 600 000 лв., да се учредят в полза на Банка „ДСК" АД: Първа по ред договорна ипотека
върху следния собствен на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов" АД недвижим имот, а именно:
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.321 по КККР на гр. Велико Търново, с
площ от 17068 кв. м., с административен адрес гр. Велико Търново, ул. "Краков" №1,
заедно с построените в същия: СГРАДА- Складова база, с идентификатор 10447.503.321.1
по КККР, със застроена площ (ЗП) 87 кв. м.; СГРАДА- Хангар, депо, гараж, с
идентификатор 104/17.503.321.2 по КККР, със ЗП 260 кв. м.; СГРАДА - Складова база,

склад, с идентификатор 10447.503.321.3 по КККР, със ЗП 138 кв.м., СГРАДА - Складова
база, склад, с идентификатор 10447.503.321.4 по КККР, със ЗП 158 кв.м., ведно с
подобренията и приращенията; Особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания
за наличностите по всички открити понастоящем и в бъдеще
2. банкови сметки на името на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов" АД при Банка ДСК АД."
– да гласува положителен вот.
2. По точка 2 от дневния ред: Изменение на Решение № 13 по Протокол от
10.05.2019 г. за проведено Общо събрание на акционерите чрез отмяна на част от приетото
и допълването му; с проект за решение:
„1. ОСА отменя Решение пот. 13-1 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г.
Общо събрание на акционерите в частта, с която е взето решение на продажба на следните
недвижими имоти:
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.20 по КККР на гр.
В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа" № 1, с площ 209
кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж", разположена в ПИ с
идентификатор 10447.507.1 19;
- САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10447.507.119.21 по КККР на гр.
В. Търново, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа" № 1, с площ 252
кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж", разположена в ПИ с
идентификатор 10447.507.119;
- УПИ I -„за болница", кв.36 по ПУП на град е. Вонеща вода, общ. В. Търново, с площ 2
450 кв.м., заедно е построените в същия ТРИЕТАЖНА СГРАДА, с разгъната застроена
площ от около 228 кв.м., състояща сс от: първи етаж, включващ 6 стаи и складове от 72
кв.м., втори етаж, включващ 6 стаи и 1 коридор с площ 84 кв.м. и коридор, и трети етаж,
включващ 3 стаи, с площ 70 кв.м.; ПРИСТРОЙКА, с площ 36 кв.м., полумасивна
конструкция, състояща се от три помещения.
2. ОСА допълва Решение по т. 13-2 от дневния ред на проведеното на 10.05.2019 г.
Общо събрание на акционерите, като накрая след думата „инструментариум" се добавя
текста: „както и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД договор
за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на строителните
работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус към База I на
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново" и за закупуване на медицинска
апаратура и оборудване".- да гласува положителен вот.
По точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за продажба на недвижими имоти,
собственост на дружеството -представляващи неоперативни активи и на решение за
разходване на средствата, получени от продажбата им; с проект за решение:
„1. Да се извърши продажба на следните недвижими имоти, собственост на ружеството:
- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.20 по КККР на гр. В. Търново, стар
идентификатор 10447.507.119.20, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа"
№ 1, със застроена площ 252 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж",
разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената
площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор
10447.507.643.
- СГРАДА с идентификатор 10447.507.643.19 по КККР на гр. В. Търново, стар
идентификатор 10447.507.119.21, с административен адрес гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа"
№ I, със застроена площ 209 кв.м., брой етажи - 2, с предназначение „хангар, депо, гараж",
разположена в ПИ с идентификатор 10447.507.643, заедно със съответните на застроената
площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор
10447.507.643;
- УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I (първи)- За болница, в квартал 36 (тридесет и
шест) по подробния устройствен план на село Вонеща вода, община Велико Търново, с
площ 2 490 кв.м., с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, при
граници: югоизток-УПИ 11-105, УПИ 111-106, улица и УПИ V-445, югозапад - УПИ XV-

за озеленяване, североизток-улица и УПИ II-105, северозапад-река Белица, заедно с
построените в него масивна СГРАДА със застроена площ 182 кв.м. и разгъната застроена
площ 622.30 кв.м., състояща се от: сутеренен полувкопаи етаж, със застроена площ 182 кв.м.,
включващ стая, кухня, баня-WC, умивалня, склад, готварно; първи етаж; със застроена
площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, шест стаи, фоайе, две тоалетни; втори
етаж:, със застроена площ 182 кв.м., включващ стълбище, коридори, баня, тоалетна, стая с
тераса, три стаи. две преходни стаи и тоалетна; подпокривно пространство, със застроена
площ 76.30 кв.м., включващо стълбище и три стаи, както и СКЛАД, полуразрушен, заедно
с всички подобрения и трайни насаждения в имота.

2. Постъпилите в дружеството парични средства от продажбите на недвижимите имоти,
извършени в съответствие с настоящото решение, да се използват за инвестиции, пряко
свързани с предмета на дейност, касаещи допълнително необходимите федства за
строителството на новия болничен корпус в собствения на дружеството ПОЗЕМЛЕН
ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, с адрес ул. „Ниш" №
1", неговото обзавеждане, както и за закупуване на нови медицински техиикГи и
инструментариуми и за погасяване на сключен от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД
договор за инвестиционен банков кредит с предназначение за финансиране на
строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус“ –
да гласува положителен вот.
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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 192
На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 13, във вр. с чл. 15, ал. 1, т. 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:
1. Предсрочно прекратява пълномощията на Иван Петров Иванов, като заместникпредседател на Общински съвет Полски Тръмбеш.
2. Избира за заместник-председател на Общински съвет Полски Тръмбеш - Пламен
Петров Минев.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 193
На основание чл.21, ал.1, т.8 и 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 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
Стоматологичен кабинет и 1/3 от коридор /чакалня/ с обща полезна площ 17,50 кв.м.,
заедно със съответното оборудване, намиращи се в сградата на СЗУ с .Полски Сеновец,
построена в УПИ I-436 кв. 55 по ПУП на с. Полски Сеновец, публична общинска
собственост, съгласно АОС №122/12.07.1999 г. на Община Полски Тръмбеш, за
извършване на извънболнична помощ.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 33,00 /тридесет и
три/ лева, без ДДС.
4.Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ 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 АОС №122/12.07.1999 г. 2.Копие на заявление с
рег.индекс №СА-02-05-9549/26.10.2020 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 №12/28.10.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 194
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал. 1 и чл. 1246, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т.6 от Закона за
устройство на територията, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1.Одобрява техническо задание за изработване на проект за частично изменение на
Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ X-495,
кв. 47 по ПУП на с. Куцина, община Полски Тръмбеш.
2.Разрешава изработването на проект за частично изменение на Подробен
устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ Х-495, кв. 47 по
ПУП на с. Куцина, община Полски Тръмбеш.
Приложение: 1.Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ; 2. Скица-предложение;3.
Съгласувателно становище от ЕРП Север, изх. № K-EDN-6075#l/13.10.2020r.;4.
Съгласувателно становище от „ВиК - Йовковци" ООД, изх. № 1-11765/22.10.2020г.

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

