ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №3/08.12.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №22
На основание чл. 21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.11, ал.2 от Устав
на Асоциация на дунавските общини „Дунав", Общински съвет - гр. Полски
Тръмбеш реши:
Определя упълномощени представители - делегат и заместник делегат
в Общото събрание на Асоциация на дунавските общини „Дунав", както
следва:
1. Делегат: Маринета Тодорова Йорданова - Председател на Общински
съвет гр. Полски Тръмбеш;
2. Заместник-делегат: Георги Александров Чакъров - Кмет на Община
Полски Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
“Против”
15
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш
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РЕШЕНИЕ №23
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 38, т.4 и ал.4 от Правилника за
прилагане на закона за регионалното развитие Общински съвет гр. Полски
Тръмбеш реши:
1. Допълва Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за
периода 2014-2020 г. с Мярка 3.Изграждане на умения за бизнес активност
чрез създаване на МИГ Полски Тръмбеш към Цел 1.2. Подкрепа за
повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес и развитие
на икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии към
Приоритет №1 Развитие и повишаване конкурентоспособността на
общинската икономика и създаване на добра бизнес среда съгласно
Приложение № 1.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №3/08.12.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №24
На основание чл17, ал.1 т.2 , чл.21 ал.1 т.15 от ЗМСМА и Наредба № 16
от 30 юли 2015 г. за прилагане на Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Общински
съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да участва като партньор в
проект по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на
Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програма за
развитие на селските райони за период 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020
г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР).
2. На основание на Протокол с приложен присъствен списък от
проведена подготвителна информационна среща на 30.11.2015 г. от
15:00 часа в Заседателна зала на Общински съвет – Павликени, нова
сграда на общинска администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш
потвърждава взетото решение на информационната среща и дава
съгласие партньори по проекта да са:
За местната власт
ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ, ЕИК 000133933 , със седалище гр.
Полски Тръмбеш ул.”Черно море”№4, представлявана от ГЕОРГИ
АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ
За местната власт
ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ, ЕИК 000133901, със седалище гр. Павликени
5200, обл. Велико Търново, бул. „Руски“ 4, представлявана от ИНЖ.
ЕМАНУИЛ АЛЕКСАНДРОВ МАНОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА
ПАВЛИКЕНИ

За частния сектор – „ИНТЕГРАЛ ПТ” ООД гр. Полски
Тръмбеш, ЕИК 104606473, със седалище гр. Полски Тръмбеш, ул.
„Търговска” № 66, представлявана от ПЕТЪР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ–
управител;
За частния сектор – „ЕКЗОТИКА“ ЕООД гр. Павликени, ЕИК
104638987 със седалище гр. Павликени 5200, ул. „Ивайло“ 28,
представлявана от ДАНЮ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ – управител;
За нестопанския сектор – „Регионален фермерски съюз –
Павликени”, ЕИК 104634615 със седалище гр.Павликени,
ул.”ТошоКътев” № 5 представлявано от Румен Йорданов Тодоранов –
председател.
3. Общински съвет Полски Тръмбеш дава съгласие Община Павликени
да бъде водещ партньор, кандидат за финансова помощ по проекта за
целите на кандидатстването.
4. Общински съвет Полски Тръмбеш дава съгласие ГЕОРГИ
АЛЕКСАНДРОВ ЧАКЪРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ
ТРЪМБЕШ да представлява общината в партньорството по проекта и
да подписва споразумението за партньорство.
5. Общински съвет Полски Тръмбеш дава съгласие проекта да обхваща
цялата територия на община Павликени и община Полски Тръмбеш
заедно с всичките прилежащи населени места.
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РЕШЕНИЕ №25
На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2 от Закона за местното управление
и местната администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем в размер
до 15 000,00 лева /Петнадесет хиляди лева/ от бюджетната сметка на
извънбюджетна сметка за средства от Европейския съюз на бенефициенти на
Кохезионни и Структурни фондове на Националния фонд, за изпълнение на
дейностите по проект „И аз имам семейство” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”2007-2013г., схема за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.11
„Приеми ме”.
2. Средствата се възстановяват в бюджета след верифициране
на разходите от Бенифициента по договора - Агенция социално
подпомагане(АСП).

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
“Против”
15
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 №3/08.12.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №26
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за
условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина
и недървесни горски продукти, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина през 2016 година от
гори собственост на Община Полски Тръмбеш по видове сечи и общ обем на
ползването по стояща маса.
2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да одобри Годишения
план за ползване на дървесина през 2016 година от гори собственост на
Община Полски Тръмбеш.
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РЕШЕНИЕ №27
На основание чл.21, ал.1, т.8 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, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш
реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие
„Чистота-Полски Тръмбеш” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш,
ул.”Стара Планина” №17, следната движима вещ частна общинска
собственост: Самоходно шаси марка Т-16М с рег.№ВТ 05558.
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.
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РЕШЕНИЕ №28
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите
Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Определя Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски
Тръмбеш за представител на Община Полски Тръмбеш в общото събрание на
Асоциацията по В и К в обособената територия обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново.
2. Определя мандата на представителя на Община Полски Тръмбеш в
общото събрание на Асоциацията по В и К в обособената територия
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико
Търново да бъде със срок до края на мандата на настоящия Общински съвет.
3. Във връзка с уведомително писмо изх. № АВК-ВТ-48 от
/17.11.2015г.на проф.д.ик.н.Пенчо Пенчев – Областен управител на Област
Велико Търново, относно провеждане на общо събрание на Асоциацията по
ВиК в обособената територия обслужване от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци” ООД гр.Велико Търново на 18.12.2015г., Кмета наОбщина Полски
Тръмбеш да участва в него, като гласува както следва:
По точка 1 от дневния ред: За промяна границите и присъединяване на
Община Свищов към обособената територия на ”Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД”, гр.Велико
Търново - да гласува положително.
По точка 2 от дневния ред: Приемане на решение за преразпределение
на гласовете в общото събрание на „Асоциацията по В и К на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализоция Йовковци – ООД”
– Велико Търновов в съответствие с приетото Решение по точка 1– да
гласува положително.

По точка 3 от дневния ред: Приемане на решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата и на размера на вноските на общините в
проектобюджета на „Асоциация по В и К в обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико
Търново за 2016г. - да гласува положително.
По точка 4 от дневния ред: „Други” – да гласува съобразно
вътрешните си убеждения и в интерес на Община Полски Тръмбеш.
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