ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 226
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 от Административно
процесуалния кодекс и чл. 51а, ал. 4 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
Приема 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.

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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 227
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от
Административно-процесуалния кодекс Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.76, ал.3 и чл.79 от
Административно-процесуалния кодекс приема допълнение и изменение в 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, със следното съдържание:
§1. Приложение № 1 към чл.29, ал.2 и чл.44, ал.4, се изменя и допълва както
следва:
1. В раздел I. Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за общински
бюджет, се добавя нова т. 7, със следното съдържание:
„7. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна
епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината
или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с
тях, не позволяват събирането на хора в закрити помещения в обществени сгради,
публичното обсъждане се провежда чрез попълване на нарочен формуляр на
хартиен носител или в електронен формат, обявен на сайта на Община Полски
Тръмбеш, съгласно Приложение № 1 - Формуляр за провеждане на публично
обсъждане на проект за бюджет, неразделна част от наредбата.“
2. В раздел II. Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния
отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет, се добавя нова т. 7,
със следното съдържание:
„7. При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна
епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината
или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с
тях, не позволяват събирането на хора в закрити помещения в обществени сгради,
публичното обсъждане се провежда чрез попълване на нарочен формуляр на
хартиен носител или в електронен формат, обявен на сайта на Община Полски
Тръмбеш, съгласно Приложение № 2 - Формуляр за провеждане на публично
обсъждане на отчета на бюджета, неразделна част от наредбата.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 228
На основание чл. 17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
Приема Спортно – туристическия календар за 2021г. на Община Полски Тръмбеш с
разпределени суми по мероприятия в размер на 6 600.00 лева.
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на Решенията от
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на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 229
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, 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 Календар за по-крупните културни прояви през 2021г. в Община Полски
Тръмбеш, финансирани от бюджета на общината и разпределение на средствата.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 230
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.15, т.10, чл.17, ал.3, чл.25, ал. 2, чл.29,
ал.3, т.1 и чл. 93 от Закона за социалните услуги и чл. 83 и чл.84 от Правилника за
прилагане на Закона за социалните услуги във връзка със чл.51 от ЗДБРБ за 2021 г. и т.1,4
и 13 от РМС № 790/30.10.2020 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата
дейности с натурални и стойностни показатели през 2021 г., Общински съвет – гр.Полски
Тръмбеш реши:
1. Създава нова социална услуга „Асистентска подкрепа” в община Полски Тръмбеш
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2021 г.
2. Социалната услуга „Асистентска подкрепа” да се управлява от Кмета на Община
Полски Тръмбеш и администрира от Отдел „Социална политика, образование и
култура” в Община Полски Тръмбеш.
3. Началникът на отдел „Социална политика, образование и култура” - по т.2 ,
организира и изпълнява всички дейности, свързани с прякото предоставяне на
услугата „Асистентска подкрепа” съгласно ЗСУ, ППЗСУ и заповедите на Кмета на
общината.
4. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга по т.1 се определят
съгласно ЗДБРБ за 2021 г., във връзка с РМС за приемане на стандарти за
делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели и
разчетените показатели на МФ за Община Полски Тръмбеш за 2021 г. - 187 295 лв.
за 47 субсидирани потребители.
5. Мястото на което се предоставя социалната услуга е на територията на община
Полски Тръмбеш в зависимост от личните нужди на лицата, като не се ограничава
само до тяхната домашна среда.
6. Условията и реда за ползване на необходимата материална база, обзавеждане и
оборудване за предоставяне на услугата, включително нейното управление и
администриране се определя от кмета на общината.
7. Броя на длъжностите на служителите, които ще извършват дейността по
предоставяне на социалната услуга се определя от кмета на община Полски
Тръмбеш в рамките на средствата, определени по реда на т.4.
8. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши последващи действия
по изпълнение на Решението, включително и да утвърди правилата, процедурите и
образците на документи във връзка с организирането и изпълнението на
дейностите, свързани с предоставянето на услугата „Асистентска подкрепа”,
считано от 1 януари 2021 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 231
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл. 27 във връзка с чл. 26 т. 3-7 от Закона за социалните
услуги, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Полски
Тръмбеш в състав:
1.Заместник кмет с ресорно направление социални дейности при Община Полски
Тръмбеш;
2.Представител на Общински съвет Полски Тръмбеш;
3.Началник на отдел “Социална политика, образование и култура“ при Община
Полски Тръмбеш;
4.Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция/ЦСРИ/ и Център за
обществена подкрепа/ЦОП/ град Полски Тръмбеш;
5.Представител от Дирекция Бюро по труд град Свищов;
6.Представител от Дирекция за социална подпомагане град Свищов;
7.Представител от РЗИ - Велико Търново;
8.Представител на РУО – Велико Търново;
9.Представител на РУ на МВР град Полски Тръмбеш;
Лица, ползващи социални услуги:
10.Родител на дете, потребител на ЦОП;
11.Потребител на ЦСРИ;
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РЕШЕНИЕ № 232
На основание чл.21, ал.1, т. 23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Дава съгласие за подаване на проектно предложение от Кмета на Община Полски
Тръмбеш, по процедура BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ с обща стойност до 164 524, 32 лв.
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РЕШЕНИЕ № 233
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с
Решение на ЕК 2012/21/ЕС, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи на Дирекция
"Устройство на територията, общинска собственост и регионална политика" при Община
Полски Тръмбеш предоставянето на услугата по процедура BG05M9OP001-6.002
„Патронажна грижа +” по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 20142020“ в община Полски Тръмбеш ;
2. Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви акт за възлагане на услугата, като
услуга от общ икономически интерес, съдържаща всички необходими реквизити съгласно
чл. 4 от Решението на ЕК 2012/21/ЕС за УОИИ.
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РЕШЕНИЕ № 234
На основание чл.21, ал.1.т.10 и т.23, чл.21, 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. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община
Полски Тръмбеш в размер на 400 000,00 лева /четири стотин хиляди лева/ за
изпълнение на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG16M1OP002-2.010-0005-C01 от 05.05.2020г., проект „Рекултивация
на депо за битови отпадъци на община Полски Тръмбеш , ОП „Околна среда”,
съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния
фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне
BG16M1OP002-2- 010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на
процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”
2. Срокът за погасяване на заема по бюджетната сметка на общината е след
верифициране на разходите от Управляващия орган.
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РЕШЕНИЕ № 235
На основание чл. 21, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Приема структура на общинска администрация, кметства и дейности на
бюджетна издръжка към 01.01.2021 г., както следва:
СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
към 01.01.2021 г.
№
Структурни звена
Численост
на персонала брой
1. Дейност „Общинска администрация”
82,5
в т.ч. дофинансирана
23
1.1. Кмет на община
1.2. Зам. Кмет на община
1.3. Кмет на кметство
1.4. Кметски наместници
1.5. Секретар на община
1.6. Юрисконсулт
1.7. Главен архитект
1.8. Звено за вътрешен одит
1.9. Дирекция „Бюджет, финанси и административна дейност” –
обща администрация
в т. ч. дофинансирана
отдел „Управление при кризи и ОМП“
в т.ч. дофинансирана
отдел Б и МП
в т.ч. дофинансирана
отдел Счетоводство
в т.ч. дофинансирана
Отдел К, ЕСГРАОН
в т.ч. дофинансирана

1
2
10
4
1
1
0,5
2
27,5
6
4
1
7
2
10,5
2
5
1

1.8 Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и регионална политика”
– специализирана администрация
19,5
в т.ч. дофинансирана
3
отдел РП, ПП, ОП
4
в т.ч. дофинансирана
1
Отдел УТ
6,5

Отдел ОС
4
Отдел СП, О, К
4
в т.ч. дофинансирана
2
1.9 Обща и специализирана администрация
Дофинансирана към кметства и наместничества –
14
2. Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”
10,75
3. Дейност Домашен социален патронаж
17
4. Дейност Спортни бази за спорт за всички
8
5. Дейност „Минерални води и бани“
2
6. Дейност Музей с местен характер
5
7. Дейност Други дейности по икономиката
21
в т.ч.:
- ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество”
14
8. Дейност Чистота
40,75
в т.ч. :
- ОП „Чистота”
21
9. Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”,
Звено „Управление на общински гори”
2
10. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури,
съобразно изискванията на всички нормативни документи.
Приложение №1 – Разпределение на персонала по населени места и дейности към
01.01.2021г.
Дейности по
бюджета на
общината
Населено
място
с. Вързулица
с. Иванча
с. Каранци
с. Климентово
с. Куцина
с. Масларево
с. Обединение
с. Орловец
с. Павел
с. Петко
Каравелово
с. Полски
Сеновец
с. Раданово
с. Стефан
Стамболово
с. Страхилово
Всичко по
дейности

Кмет
Общинска
администра
ция

Кметски
наместник
Общинска
администра
ция
1
1
1

Клуб на
пенсионе
ра

1
1
1
1
1
1
1

Технически
сътрудник
Общинска
администра
ция
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

4

1

1
10

Чисто
та

Всичко
по
населени
места

0,5
1
1
0,75
1
1
0,5
0,5
1

2,5
3,5
3
3,5
3,5
3,5
3,5
3
3,5
4

1

1

4

2
0.5

1
0.5

0.5

4
2.5

1
14

0,5
8,75

1
9.75

3,5
47,5

0,5
0.5
0,75
0,5
0,5
1
0,5
0,5
1

Спортни
бази

1

1

Справка промяна численост
№ по Структурни звена / Дейност
ред

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8.

/Приложение №2/
Натурални
показатели /бр./
било към 31.12.2020 г

Общинска администрация,
в т.ч. дофиннасирана
Кмет на община
Зам. Кмет на община
Кмет на кметство
Кметски наместник
Секретар на община
Юрисконсулт
Главен архитект
Звено за вътрешен одит
Дирекция „Бюджет, финанси и административна
дейност” – обща администрация, в т.ч. дофинансирана

79,5
27,5
1
2
10
4
1
1
0,5
27
8

Дирекция „Устройство на територията, общинска
собственост
и
регионална
политика”
– 19,5
специализирана администрация, в т.ч. дофинансирана
6
1.10 Обща и специализирана администрация
дофинансирана към кметства
13,5
2.
Клубове на пенсионера
12,25
3.
Домашен социален патронаж
17
4.
Спортни бази за спорт за всички
8
5.
Дейности по почивното дело и социалния отдих
2
6.
Минерални води и бани
0
7.
Музей с местен характер
5
8.
Други дейности по икономиката
21
в т.ч.: ОП “Поддръжка и ремонт на общ. имущество”
15
9.
Дейност „Чистота”
41,25
в т.ч.: ОП „Чистота”
21
11.
Дейност „Други дейности по селско и горско 2
стопанство, лов и риболов”, Звено „Управление на
общински гори”
Общо:
188
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
17
17
17
0

Натурални
показатели /бр./
става към
01.01.2021 г
82.5
23
1
2
10
4
1
1
0,5
2
27,5
6

1.9.

19,5
3
14
10,75
17
8
0
2
5
21
14
40,75
21
2

189

“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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 236
На основание чл. 21 ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
I.Считано от 01.01.2021г. се определят следните разпоредители с бюджет от втора степен:
1. СУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на училището;
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раданово- Директора на училището;
3. ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово – Директора на училището;
4. ДГ „Детски свят“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на детската градина;
5. ДГ „Първи юни“ с. Раданово- Директора на детската градина;
6. ДГ „Незабравка“ с. Петко Каравелово – Директора на детската градина;
7. “Исторически музей“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на Исторически музей;
8. ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество“ гр. Полски Тръмбеш –
Директора на общинското предприятие;
9. ОП „Чистота“ гр. Полски Тръмбеш- Директора на общинското предприятието;
10. ОСП „Поддържане на зелените системи на територията на Община Полски
Тръмбеш“ - Директора на общинското предприятие;
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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 237
На основание чл.21, ал.(1), т.23 и ал. (2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и във връзка с чл.37 от Постановление на Министерски съвет №
408 от 23.12.2020г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021г.,
Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Утвърждава списък на длъжностите и поименен списък на лицата, които имат
право на транспортни разходи през 2021г. съгласно Приложение № 1.
Приложение № 1
СПИСЪК
на служителите от Община Полски Тръмбеш за заплащане на пътните разходи, съгласно
чл. 37 ал.1 т.2 и ал.2 от Постановление № 408/23.12. 2020г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2021 година
1. За структурни звена и разпоредители не прилагащи системата на делегирани
бюджети:
№
Име, презиме,
Длъжност
Маршрут
по
фамилия
ред
1.
Назиф Кадир
Зам. кмет
с. Петко Каравелово – гр. Полски
Тръмбеш – с. Петко Каравелово
2.
арх. Станимир
Главен архитект
гр.Велико Търново – гр.Полски
Величков
Тръмбеш – гр.Велико Търново
3
Красимира
Н-к отдел "Б и МП" с. Иванча – гр. Полски Тръмбеш – с.
Великова
Иванча
4.

Станимир
Прашанов

Инспектор данъчен

с. Полски Сеновец – гр. Полски
Тръмбеш – с. Полски Сеновец

5.

Ивайла Василева

Юрисконсулт в
отдел „Б и МП“

гр. Велико Търново – гр. Полски
Тръмбеш – гр. Велико Търново

6.

Дарина Симеонова

Старши
счетоводител

с. Раданово – гр. Полски Тръмбеш – с.
Раданово

7.

Виолета Георгиева

Техн. сътрудник деловодител

с. Орловец – гр. Полски Тръмбеш – с.
Орловец

8.

Велко Великов

9.

Костадин
Костадинов

Н-к отдел „У-ние
при кризи и ОМП“
Ст.специалист "ГЗ"

гр. Свищов – гр. Полски Тръмбеш –
гр. Свищов
с. Орловец – гр. Полски Тръмбеш – с.
Орловец

10.

Борислав Сидеров

11.

Стефка Буюклиева

12.

Дочка Денчева

13.

Силвия Йорданова

14.

Елица Василева

15.

Елица Стефанова

16.

Златин Златинов

17.

Николай Георгиев
Буюклиев
Татяна Рачева

19.

Христо Досев
Харитонов

Изпълнител с. Климентово – гр. Полски Тръмбеш
шофьор
– с. Климентово
Старши експерт ОП гр. Велико Търново – гр. Полски
Тръмбеш – гр. Велико Търново
Ст. спец.-техник
гр. Велико Търново – гр. Полски
строителство и
Тръмбеш – гр. Велико Търново
архитектура
Ст. спец. - Еколог
с. Раданово – гр. Полски Тръмбеш – с.
Раданово
Ст. спец.стр.техник с. Масларево – гр. Полски Тръмбеш –
с. Масларево
Ст. спец.-техник
с. Каранци – гр. Полски Тръмбеш – с.
строителство и
Каранци
архитектура
Гл. експ.
с. Масларево – гр. Полски Тръмбеш –
инвеститорски
с. Масларево
контрол
Началник отдел
гр. Велико Търново – гр. Полски
"ОбС"
Тръмбеш – гр. Велико Търново
Ръководител звено гр. Велико Търново – гр. Полски
„УОГ“
Тръмбеш – гр. Велико Търново
Директор, музей
гр. Велико Търново – гр. Полски
Тръмбеш – гр. Велико Търново

20.

Деяна Христова

Уредник, музей

гр. Велико Търново – гр. Полски
Тръмбеш – гр. Велико Търново

21.
22.

Цветелина Иванова
Тодорова
Елена Димитрова

Директор ЦОП и
ЦСРИ
Педагог в ЦОП

23.

Мария Петрова

Медицинска сестра

24.

Елена Досева

Медицинска сестра

25.

Светла Шилева Георгиева

Медицинска сестра

26.

Данка Стефанова

Технически
сътрудник

гр. Велико Търново – гр. Полски
Тръмбеш – гр. Велико Търново
с. Масларево – гр. Полски Тръмбеш –
с. Масларево
с. Масларево – гр. Полски Тръмбеш –
с. Масларево
гр. Полски Тръмбеш – с. Петко
Каравелово – с. Куцина – гр. Полски
Тръмбеш
гр. Полски Тръмбеш – с. Петко
Каравелово – с. Куцина – гр. Полски
Тръмбеш
с. Каранци – с. Орловец – с. Каранци

18.

2.

Списък на длъжностите в структурни звена и разпоредители прилагащи системата
на делегирани бюджети:
2.1. Директор на училище и детска градина;
2.2. Заместник директор в училище;
2.3. Педагогически съветник;
2.4. Учител;
2.5. Възпитател;
2.6. Детски учител;
2.7. Психолог;
2.8. Логопед;
2.9. Ресурсен учител;
2.10. Счетоводител;

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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 238
На основание чл. 21 ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Считано от 01.01.2021г. детските градини на територията на Община Полски
Тръмбеш да прилагат системата на делегирани бюджети за делегираните държавни и
местни дейности.
2. Делегира право на директорите на общинските детски заведения, прилагащи
системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи, в т.ч. приходи от
имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване и
от такси за ползване на детски градини.
3. Определя единен разходен стандарт за 2021г. за местна издръжка за 1 дете до 4годишна възраст /включително/ в размер на 400 лв.
4. Определя единен разходен стандарт за 2021г. за местна издръжка за 1 дете в
подготвителна целодневна група в детска градина в размер на 290 лв.
5. Възлага на Кмета на Общината със заповед да организира процеса по
прилагането на делегиран бюджет в детските градини.

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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 239
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,
чл.10, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС Полски Тръмбеш и Стратегия за управлението на общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за периода 2019-2023 г., ОбС
Полски Тръмбеш реши:
Приема програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2021 г.
Приложение: Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2021 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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 240
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти за 2021 г.
и утвърждава списък на следните обекти:
1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот І-731 „За производствени и складови
дейности” в стр.кв.82 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 2115 кв.м., частна общинска
собственост, съгласно АОС №3022/23.08.2011 г.
1.2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 57354.300.467 с начин на трайно
ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР гр.Полски Тръмбеш с
площ 4253 кв.м, частна общинска собственост, съгласно АОС №3064/08.02.2012 г.
1.3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 61279.500.796 с начин на трайно
ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР на с.Раданово с площ
5822 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3429/04.02.2015 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изготвянето на
приватизационни оценки на имотите по т.1 от настоящето решение по реда на глава пета
от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на
приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство, и да внесе предложение в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за
приватизация на имота.
Приложение: 1.Годишен план за приватизация в Община Полски Тръмбеш за 2021
г. 2.Копие от АОС №3022/23.08.2011 г. 3.Копие от АОС №3064/08.02.2012 г. 4.Копие от
АОС №3429/04.02.2015 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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 241
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
Две помещения за търговска дейност от 15,65 кв.м. и 21,20 кв.м. и помощно помещение с
площ 3,00 кв.м., находящи се в самостоятелен обект в сграда с идентификатор
69732.500.1039.1.2 по КК и КР на с.Страхилово, публична общинска собственост,
съгласно АОС №99/01.03.1999 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 30,00 /тридесет/
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.
7. 30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на
дейности от местно значение на територията на с. Страхилово.
Приложение: 1.Копие на АОС №99/01.03.1999 г. 2.Копие на заявление с рег.индекс
№СА-02-05-149/06.01.2021 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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 242
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост,
чл.42, ал.4 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно-рибарско
дружество „Сокол” – гр.Полски Тръмбеш”, БУЛСТАТ 104538033, със седалище и адрес на
управление гр.Полски Тръмбеш, кв.”Стрелбищен комплекс”, за срок от 10 /десет/ години
върху част от недвижим имот, а именно: Кафе-аперитив с обща полезна площ 36,00 кв.м.,
находящ се в сградата на бившата поща, построена в УПИ II в стр.кв.43 по ПУП на с.
Петко Каравелово, частна общинска собственост, съгласно АОС №62/24.09.1998 г. на
Община Полски Тръмбеш.
2.Всички консумативни разходи по използването на имота по т.1 от настоящото
решение /ток, вода и други подобни/ са за сметка на Ползвателя.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите
законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба.
Приложения: 1.Копие на Заявление с рег.индекс №СА-02-05-470/15.01.2021 г.
2.Копие на АОС №62/24.09.1998 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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 243
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 69732.500.884 по КК и КР на с. Страхилово с площ 3 210
кв.м., с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска собственост,
съгласно АОС №3844/16.11.2020 г.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 8 330,00 лева /осем хиляди триста и тридесет 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 3 000,00 лева /три хиляди 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.
6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на с. Страхилово.
Приложение: 1.Копие от АОС №3828/20.07.2020 г.
2.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
3.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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 244
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 57354.300.2481 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш с
площ 3 392 кв.м., с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, заедно с построената
в него сграда с идентификатор 57354.300.2481.2 с предназначение: селскостопанска
сграда, на един етаж, със ЗП 30 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС
№3842/16.11.2020 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 30 550,00 лева /тридесет хиляди петстотин и петдесет 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 10 000,00 лева /десет хиляди 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.
6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на гр. Полски Тръмбеш.
Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-11467/28.11.2019 г.
2.Копие от АОС №3842/16.11.2020 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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 245
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 40782.500.640 по КК и КР на с. Куцина с площ 15 567
кв.м., с НТП „Незастроен имот за жилищни нужди”, частна общинска собственост,
съгласно АОС №3846/17.11.2020 г. на Община Полски Тръмбеш. Върху 1023 кв.м. от
имота има учредено сервитутно право в полза на „Дюк Доминион Ком” ООД, ЕИК
104520857, за изграждане на ел.проводно отклонение 20 кВ, което се запазва по
отношение на новия собственик.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 36 130,00 лева /тридесет и шест хиляди сто и тридесет 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 10 000,00 лева /десет хиляди 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.
6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на с. Куцина.
Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-11467/28.11.2019 г.
2.Копие от АОС №3842/16.11.2020 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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 246
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:
Урегулиран поземлен имот XVI кв. 77 по ПУП на с. Петко Каравелово с площ 757 кв.м.,
заедно с построената в него сграда - обор със ЗП 150 кв.м., частна общинска собственост,
съгласно АОС №181/14.09.2000 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 8 000,00 лева /осем хиляди 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 2 500,00 лева /две хиляди и 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.
6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за
финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата
инфраструктура на територията на с. Петко Каравелово.
Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-11594/17.12.2020 г.
2.Копие от АОС №181/14.09.2020 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 №16/28.01.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 247
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.35з, ал.1 и чл.35и от Наредбата за търговете и
конкурсите, Решение №189 по Протокол №12/28.10.2020 г. на ОбС Полски Тръмбеш и
Доклад на Комисия назначена със Заповед №СА-02-02-319/11.01.2021г. на Кмета на
Община Полски Тръмбеш, съдържащ предложение за класация, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1. Определя „Евроагроимпекс” ЕООД, ЕИК 200241843, със седалище и адрес на
управление: гр.София, ул.,,Балканджи Йово“ №9, район Красно село, представлявано от
Управителя Габриела Младенова Рашкова, за спечелил участник и КУПУВАЧ на
следният недвижим имот: 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 №85/27.11.1998г. на Община
Полски Тръмбеш, срещу сумата от 349 201,00 лева /триста четиридесет и девет хиляди
двеста и един лева/ с включен ДДС или 291 000,83 лева /двеста деветдесет и една
хиляди и осемдесет и три стотинки/без включен ДДС.
2. За настоящото решение, определеният купувач да се уведоми писмено.
3. В 30 дневен срок от получаване на настоящото решение, спечелилият кандидат
следва да внесе сумата от 274 201,00 лева /двеста седемдесет и четири хиляди двеста и
един лева/ по банкова сметка на Община Полски Тръмбеш - IBAN: BG62UNCR 7527
84 428800 00; ВIC код на банката: UNCRBGSF при УНИКРЕДИТ БУЛБАНК, Вид
плащане 44 55 00 – приходи от продажба на ДМА, съставляваща разликата от внесения
депозит за участие в конкурса по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш в
размер на 75 000,00 лева /седемдесет и пет хиляди лева/ и цената предложена на
проведеният публично оповестен конкурс на един етап в размер на 349 201,00 лева /триста
четиридесет и девет хиляди двеста и един лева/ с включен ДДС. Депозитът на спечелия
конкурса се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се
прихваща от цената.
4. Заплащането на сумата по т. 3 е основание за подписване на подробен договор за
приватизация.
5. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор със спечелилия конкурса
участник при условията на настоящото решение и проекта на договор одобрен с Решение
№189 по Протокол №12/28.10.2020 г. на ОбС Полски Тръмбеш, като подадена оферта е
неразделна част от договора.
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РЕШЕНИЕ № 248
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да назначи комисия, която да
изготви доклад съдържащ предложение за последващи действия, относно движими вещимашини, находящи се в следния недвижим имот, а именно: 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, които
движими вещи-машини не са предмет на приватизацията на имота.
2. Комисията по т.1 да се състои от девет члена, четирима от които общински
съветници, а именно:
- инж. Пламен Петров Минев
- Светлин Димитров Гърбузанов
- д-р Емил Денчев Енчев
- Мастън Османов Мастънов
3. В срок до 15.02.2021 г. Комисията по т.1 от настоящото решение да предостави
доклада от дейността си на Общински съвет Полски Тръмбеш.
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РЕШЕНИЕ № 249
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл.19а, ал.1 от Закона за водите, Общински съвет – Полски
Тръмбеш реши:
1. Точка 1.1. на Решение № 545 от Протокол №38/27.09.2018 г. на Общински съвет
– Полски Тръмбеш се изменя и допълва по следния начин:
„1.1.Язовир „Павел 1” с .Павел, състоящ се от следните недвижими имоти:
Поземлен имот с идентификатор 55018.43.3 по КК и КР на с.Павел с площ 69 597 кв.м., с
НТП „Язовир”, публична общинска собственост, съгласно АОС №3854/20.01.2021 г. на
Община Полски Тръмбеш; Поземлен имот с идентификатор 55018.160.24 по КК и КР на
с.Павел с площ 20 854 кв.м., с НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”
/преливник/, публична общинска собственост, съгласно АОС №3853/20.01.2021 г. на
Община Полски Тръмбеш и Поземлен имот с идентификатор 55018.160.16 по КК и КР на
с.Павел с площ 9 761 кв.м., с НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”
/язовирна стена/, публична общинска собственост, съгласно АОС №3852/20.01.2021 г. на
Община Полски Тръмбеш.”
2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите
законови процедури.
Приложение: 1.Копие от АОС №3854/20.01.2021 г.
2.Копие от АОС №3853/20.01.2021 г.
3.Копие от АОС №3852/20.01.2021 г.
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РЕШЕНИЕ № 250
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.137 от Търговския закон, чл.54, ал.2, чл.55, ал.1, чл.56, ал.1, т.1 и т.2 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 Общински съвет Полски Тръмбеш, във връзка с Покана за Общо събрание на
съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с
изх.№1-819/20.01.2021 г., което ще се проведе на 17.02.2021 г. от 11:00 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 Общото събрание на съдружниците на
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1819/20.01.2021 г., което ще се проведе на 17.02.2021 г. от 11:00 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 Николай Георгиев
Буюклиев – Началник отдел „Общинска собственост” при Община Полски Тръмбеш, да
участва вместо него, като гласува както следва:
По точка 1 от дневния ред:
1. Вземане на решение за приемане на нов съдружник в дружеството

„Български ВиК холдинг" ЕАД, гр. София и предоставяне на съгласие за
прехвърляне правото на собственост на държавата чрез министъра на регионалното
развитие и благоустройството върху 31 690 броя дружествени дяла с номинална
стойност 10 лева всеки един, представляващи 51% от капитала на „Водоснабдяване
и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново, на „Български ВиК холдинг"
ЕАД, гр. София, чрез внасянето им като непарична вноска в капитала на „Български
ВиК холдинг" ЕАД, гр. София, при стойност на непаричната вноска, определена от три
независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията в размер на 6 056 000 лв.,
съгласно постъпило в МРРБ уведомително писмо № 20200930142554/23.12.2020 г. на
Агенцията по вписванията с приложен Доклад на експертите по Акт за назначаване на
вещи лица№ 20200930142554/25.11.2020 г.

Срещу непаричната вноска с предмет право на собственост на държавата, чрез
министъра на регионалното развитие и благоустройството върху 31 690 дяла от капитала
на „ВиК Йовковци" ООД, гр. Велико Търново държавата ще запише и придобие 6056 броя
акции с номинална стойност 1000 лева всяка една от капитала на „Български ВиК
холдинг" ЕАД и обща номинална стойност от 6 056 000 лева
– да гласува положителен вот.

По точка 2 от дневния ред:
2. Вземане на решение за промени в дружествения договор на „ВиК Йовковци"
ООД - гр. Велико Търново, както следва:
2.1. В чл.5 текста „Държавата - представлявана от определено от Министъра на
регионалното развитие и благоустройството лице" се заменя с „Български ВиК Холдинг"
ЕАД, гр. София.
2.2. В чл. 11, ал.2 думата „Държавата" се заменя с „Български ВиК холдинг" ЕАД,
гр. София"
- да гласува положителен вот.
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РЕШЕНИЕ № 251
На основание чл.21, ал.2, във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.283, ал.9 и
ал.11 от ЗПУО, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
Изменя и допълва Наредба № 14 за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услугите на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение
№ 701/04.03.2003 г. на Общински съвет - Полски Тръмбеш, считано от 01.01.2021 г., както
следва:
В Раздел IV „Такси за детски градини и други общински социални услуги" :
В чл. 22, ал.(З) се изменя така: „За подлежащите на задължително предучилищно
обучение деца не се заплаща присъствена такса за периода от 01 януари до 31 май и от 15
септември до 31 декември. В останалата част от годината, по време на лятната ваканция от 01 юни до 14 септември, се заплащат таксите по ал.(1)."
В чл.22, ал. (4) се изменя така: „Размерът на таксите по ал.(1), се заплаща е 50 на сто
намаление за:
1. Второ дете, когато две от децата от едно семейство посещават целодневна детска
градина в общината;
2. Трето и всяко следващо дете, когато първите две посещават детска градина или
училище в общината."
В чл.22, ал. (5) се изменя така: „ Не се заплащат такси по ал.(1) за:
1. Дете , ако един от родителите или настойник е с намалена работоспособност над 91 %;
2. Дете е 50 и над 50 % намалена възможност за интеграция;
3. Пълни сираци;
4. Децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия;
5. Децата на загинали в изпълнение на служебен дълг."
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