ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 278
На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.17, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш и неговите
комисии за второто полугодие на 2020г.

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

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 279
На основание чл.21, ал.(1), т.7 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.(1) от Закона за местните данъци и такси и във връзка с
чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет гр.
Полски Тръмбеш реши:
Приема изменение и допълнение на Наредбата №14 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община
Полски Тръмбеш, приета с Решение №701/04.03.2003г. на Общински съвет – Полски
Тръмбеш, както следва:
§ 1. В раздел VIII „Такси за административни услуги“ се създава нов чл. 41“в“, със
следното съдържание:
„41в. (1) За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров
превоз на пътници се заплаща такса в размер на 100 лв.;
(2) За включване в списъка на превозните средства към удостоверението за
регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно
превозно средство се заплаща такса в размер на 10 лв.;
(3) За издаване на удостоверението за регистрация се заплаща такса в размер на 10
лв.“
(4) Таксите по този член се заплащат при подаване на необходимите документи.

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

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 280
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
31.12.2020г., съгласно представените Приложение №1, Приложение №2 и Приложение
№4.

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

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 281
На основание чл.21, ал.(1), т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.83 ал.(2) от Закона за
публичните финанси и чл.28 ал.2 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, Общински
съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Одобрява Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите
за местни дейности на Община Полски Тръмбеш за периода 2022-2024 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 282
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 2021 на Община Полски Тръмбеш, както
следва:
I. Операции с финансови активи и пасиви – местни дейности
1.1.1. 72 00 – Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
-50
000
лв.;
в т.ч.:
§§ 72 01 - предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)
-50 000
лв.;
II.Разходи за местни дейности
1.2.1. Функция „Общи държавни служби“
1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 00 – Издръжка
- 10 000
лв.;
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
+10 000
лв.;
в т.ч.:
§§ 52 01 – придобиване на компютри и хардуер
+10 000
лв.;
1.2.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
-10 000
лв.;
1.2.2.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие“
§ 10 00 – Издръжка
- 12 625
лв.;
в т.ч.:
§§ 52 06 - изграждане на инфраструктурни обекти
+2 625
лв.;
1.2.3. Функция Икономически дейности и услуги
1.2.3.1. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата“

§ 52 00 – Придобиване на ДМА
лв.;
в т.ч.:
§§ 52 04 – Придобиване на транспортно средство
лв.;
1.2.4. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“
лв.;
1.2.4.1. Дейност 998 „'Резерв“
лв.;

+3

000

+3 000
-43 000
-43 000

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт за 2021 на Община Полски Тръмбеш:
2.1. Обекти финансирани със собствени приходи и приватизация
параграф
наименование
било
§ 52 00 Компютри
0
§ 52 00 „Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ
0
57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“ ИП
§52 00
Закупуване на специализирана техника - комбиниран
90 000
багер-товарач с прикачен снегорин
2.2. Обекти финансирани от сметки за средства от ЕС
параграф
наименование
било
§ 52 00 Мултифункционално устройство
0

става
10 000
2 625
93 000
става
4 679

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 –№BG05M9OP001-2.103-0020-C01 по ОП „РЧР“
параграф
наименование
било
става
§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския
45 178 41 906
съюз
§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по
1 118
3 020
трудови и служебни правоотношения
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала
15 468 15 707
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
3 340
3 816
§ 10-00 Издръжка
15 054
4 486
§ 52-00 Придобиване на ДМА
0
4 679
4. 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
16
16
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 №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 283
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община
Полски Тръмбеш за 2021 г. на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, при следните
условия:
- размер на заема 50 000 лв. (петдесет хиляди лв.);
- вид на валутата – лева;
- срок за възстановяване на заема – Заемателят е длъжен да върне заетата сума в
10 дневен срок от получаване на авансово плащане от Държавен фонд земеделие –
разплащателна агенция, но не по – късно от 31.12.2021 г.;
- начин на обезпечаване – издаване на Запис на заповед в полза на Община
Полски Тръмбеш;
- начин на предоставяне – безкасово по банковата сметка на СНЦ „МИГ
Павликени – Полски Тръмбеш“ в седем дневен срок след подписване на договор за
безлихвен заем.
2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш, да подпише договор за
безлихвен заем със Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени
– Полски Тръмбеш”, със седалище в гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ № 1, вх. Г,
неразделна част от настоящото предложение.
3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите
действия за изпълнение на решението.
Приложения:
1. Проект на договор за временен безлихвен заем
2. Проект на Запис на заповед
Резултат от гласуването:
Общ брой на
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 284
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 23 от Закона за регионалното
развитие, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема годишния доклад за наблюдение изпълнението на Актуализирания
документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за
2020 година.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 285
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 2021 г., приета с Решение
№239 по Протокол №16/28.01.2021 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 2021 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №20, №21 и №22 да се включат части от следните имоти общинска
собственост, а именно:
Павилион за търговска дейност с площ 48 кв.м., находящ се в УПИ XIX кв.10 по ПУП
на с. Обединение /ПИ с идентификатор 53014.500.2078 по КККР на с. Обединение/,
20
частна общинска собственост, съгласно АОС №2364/31.08.2006 г. на Община Полски
Тръмбеш.
Терен с площ 1,00 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 57354.300.1499.1,
построена в Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1499 по КК и КР на гр.Полски
21
Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС №3286/14.01.2014 г., за
поставяне на автомат за кафе и топли напитки.
Стоматологичен кабинет и общи части от чакалня и сервизни помещения с обща
полезна площ 31,58 кв.м., намиращи се в сградата на СЗУ с.Климентово, построена в
22
УПИ III кв.52 по ПУП на с. Климентово, публична общинска собственост, съгласно
АОС №59/11.09.1998 г. на Община Полски Тръмбеш, за извършване на извънболнична
помощ по дентална медицина.
1.2 Земеделски земи:
землище
Куцина

№ имот
40782.68.17

1

НТП
Гори и храсти в земеделска
земя

местност

кат.

площ дка.

върбака

3

12.724

1.3 Водни обекти
Язовир с. Иванча състоящ се от следните имоти: Поземлен имот с идентификатор
32175.82.178 по КККР на с. Иванча с площ 39354 кв.м. и НТП „Язовир”, публична
общинска собственост, съгласно АОС №3849/20.01.2021 г., Поземлен имот с
идентификатор 32175.82.104 по КККР на с. Иванча с площ 4067 кв.м. и НТП „За

водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, публична общинска собственост,
съгласно АОС №3849/20.01.2021 г., Поземлен имот с идентификатор 32175.68.52 по
КККР на с. Иванча с площ 7477 кв.м. и НТП „За водостопанско, хидромелиоративно
съоръжение”, публична общинска собственост, съгласно АОС №3849/20.01.2021 г.

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2021 г.
Под №4 да се включи следният имот общинска собственост, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 17467.44.76 по КККР на с. Стефан Стамболово, с
4
площ 1445 кв.м, частна общинска собственост, съгласно АОС №3857/16.03.2021 г., за
разполагане на пчелни семейства.
3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 г.
Под №14 да се включи следният имот общинска собственост, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 57354.300.317 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, с
площ 917 кв.м., НТП „Ниско застрояване”, заедно с потроената в имота сграда с
14
идентификатор 57354.300.317.1 по КККР на гр. Полски Тръмбеш с предназначение
„друг вид сграда за обитаване” на 1 етаж със ЗП 74 кв.м., частна общинска
собственост, съгласно АОС №3855/20.01.2021 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 286
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.39,
ал.3, от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.6 от 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. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Минчо Стефанов Минчев, с
адрес: гр. Велико Търново, ул. Полтава, № 3-к, собственик на 160 броя пчелни семейства с
регистрационен номер на пчелина №5192-0409, поземлен имот с идентификатор
17467.44.76 по КККР на с. Стефан Стамболово, с площ 1445 кв.м, частна общинска
собственост, съгласно АОС №3857/16.03.2021 г., за разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота, при годишен наем в размер
на 12,00 лева /дванадесет лева/. Годишния наем се индексира в началото на всяка
календарна година с процент равен на общият инфлационен индекс на потребителските
цени на годишна база за предходната календарна година, определен и обявен от НСИ.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с Минчо
Стефанов Минчев.
4.30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на
дейности от местно значение на територията на с. Стефан Стамболово.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-2271/09.03.2021 г.
2.Копие от АОС №3857/16.03.2021 г.
3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5192-0409.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 287
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
терен с площ 1,5 кв.м., находящ се в източната част на сграда с идентификатор
57354.300.2474.1, построена в имот с идентификатор 57354.300.2474 „Плувен комплекс”
по КККР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3032/28.11.2011 г., за поставяне на автомат за кафе и топли напитки.
2. Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ годишни летни периода,
считано от 01 юни до 30 септември за 2021 г., 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г., 2026 г., 2027
г., 2028 г., 2029 г и 2030 г.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 45,00 /четиридесет
и пет/ лева, без 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 гр. Полски Тръмбеш.
Приложение: 1.Копие на АОС №3032/28.11.2011 г. 2.Копие на заявление с
рег.индекс №СА-02-05-1454/16.02.2021 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 288
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Отдава под наем, без търг или конкурс на „АМБУЛАТОРИЯ ЗА ПЪРВИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ТИХОМИР КАРАИВАНОВ” ЕООД, ЕИК 203768434, със
седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, гр.
Павликени, ул.”Оборище” №14, представлявано от управителя – Д-р Тихомир
Караиванов, част от недвижим имот, а именно: Помещения /лекарски кабинет/ манипулационна, склад и чакалня с обща полезна площ 28,90 кв.м., намиращи се в СЗУ
с.Орловец, намиращ се в част от първия етаж - северно крило на двуетажна масивна
сграда построена в УПИ III кв.15-16 по ПУП на с.Орловец, публична общинска
собственост, съгласно АОС №125/12.07.1999 г., за извършване на извънболнина
медицинска помощ.
2. Определя десет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, при месечен
размер на наемната вноска 20,00 лева /двадесет лева/, с включен ДДС.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем с
„АМБУЛАТОРИЯ ЗА
ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ Д-Р ТИХОМИР
КАРАИВАНОВ” ЕООД.
4.30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на
дейности от местно значение на територията на с. Орловец.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-1823/24.02.2021 г.
2.Копие от АОС №125/12.07.1999 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 289
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и
чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Отдава под наем, без търг или конкурс на „ВЕРКА ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО
ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЕООД, ЕИК 204484255, със седалище и адрес на управление:
област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, с. Масларево, представлявано от
управителя – Д-р Верка Младенова, част от недвижим имот, а именно: Стоматологичен
кабинет, манипулационна и полагащата се част от чакалня, коридор и сервизно
помещение с обща полезна площ 49,78 кв.м., заедно със съответното оборудване,
намиращи се в СЗУ с.Масларево, построена в УПИ XI кв.62 по ПУП на с.Масларево,
публична общинска собственост, съгласно АОС №226/22.12.2000 г., за извършване на
първична медико-дентална помощ.
2. Определя пет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, при месечен
размер на наемната вноска 36,00 лева /тридесет и шест лева/, с включен ДДС.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем с
„ВЕРКА ДЕНТ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЕООД.
4.30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на
дейности от местно значение на територията на с. Масларево.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-1978/01.03.2021 г.
2.Копие от АОС №226/22.12.2000 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 290
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.Трансформара от публична в частна общинска собственост УПИ I-247 кв.59 по
ПУП на с. Обединение с площ 4940 кв.м., заедно с построените в него сграда – Детска
градина на 1 етаж със ЗП 354 кв.м., складови помещения на 1 етаж със ЗП 60 кв.м. и
тоалетна на 1 етаж със ЗП 33 кв.м. /ПИ с идентификатор 53014.500.247 по КККР на с.
Обединение, заедно с построените в него сгради с идентификатори 53014.500.247.1,
53014.500.247.2 и 53014.500.247.3/, публична общинска собственост, съгласно АОС
№174/12.06.2000 г.
2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните законови
процедури по трансформация на имота.
Приложение: 1.Копие от АОС №174/12.06.2000 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 291
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, с чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във
връзка с чл.30, ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа
инфраструктура, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
1.Отдава под наем, без търг или конкурс на „А1 Тауърс България” ЕООД, ЕИК
206379370, със седалище и адрен на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София
1345, Р-н Илинден, ул. „Кукуш” №1, представлявано от Андрей Радославов Борисов и
Младен Маркоски, следният обект: Помещение с площ 6,00 кв.м. находящо се на шести
етаж в сграда за административни нужди на Общинска администрация Полски Тръмбеш с
идентификатор 57354.300.2410.2 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, както и 6 кв.м. от
съществуваща мачта тип ЖР върху покрива на същата сграда, публична общинска
собственост, съгласно АОС №3142/02.07.2012 г., за монтиране и използване на
телекомуникационни съоръжения и оборудване.
2.Определя десет годишен срок на договора за наем на имота, считано от
01.04.2021 г., при месечен наем в размер на 441,00 лева /четиристотин четиридесет и един
лева/ с включен ДДС. Месечният наем се индексира в началото на всяка календарна
година с процент равен на общият инфлационен индекс на потребителските цени на
годишна база за предходната календарна година, определен и обявен от НСИ.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с „А1
Тауърс България” ЕООД.
4.30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на
дейности от местно значение на територията на гр. Полски Тръмбеш.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-2254/08.03.2021 г.
2.Копие от АОС №3142/02.07.2012 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 292
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 57354.300.317 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, с площ
917 кв.м., НТП „Ниско застрояване”, заедно с потроената в имота сграда с идентификатор
57354.300.317.1 по КККР на гр. Полски Тръмбеш с предназначение „друг вид сграда за
обитаване” на 1 етаж със ЗП 74 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС
№3855/20.01.2021 г.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 17 200,00 лева /седемнадесет хиляди и двеста 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 6 000,00 /шест 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 АОС №3855/20.01.2021 г.; 2.Копие от Заявление №СА-0205-247/08.01.2021 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

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 293
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 57354.300.5 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, с площ
1097 кв.м., НТП „Ниско застрояване”, заедно с потроените в имота сгради: сграда с
идентификатор 57354.300.5.1 по КККР на гр. Полски Тръмбеш с предназначение
„селскостопанска сграда” на 1 етаж със ЗП 13 кв.м., сграда с идентификатор 57354.300.5.2
по КККР на гр. Полски Тръмбеш с предназначение „друг вид сграда за обитаване” на 1
етаж със ЗП 14 кв.м., сграда с идентификатор 57354.300.5.3 по КККР на гр. Полски
Тръмбеш с предназначение „селскостопанска сграда” на 1 етаж със ЗП 31 кв.м., сграда с
идентификатор 57354.300.5.4 по КККР на гр. Полски Тръмбеш с предназначение „друг
вид сграда за обитаване” на 1 етаж със ЗП 66 кв.м., сграда с идентификатор 57354.300.5.5
по КККР на гр. Полски Тръмбеш с предназначение „друг вид сграда за обитаване” на 1
етаж със ЗП 66 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3839/22.10.2020 г.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 30 000,00 лева /тридесет 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 10 000,00 /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 АОС №3839/22.10.2020 г.
2.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
3.Копие от доклад за пазарна оценка.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
17
16
16
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 №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 294
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, във връзка
с § 12 т.2 от ПЗР на ЗИД на ЗВ /ДВ бр. 103/2013 г., ИЗМ. и ДОП. – ДВ, бр. 58/2015 г./, Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на имот
публична общинска собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с. Иванча,
състоящ се от следните имоти: Поземлен имот с идентификатор 32175.82.178 по КККР на с.
Иванча с площ 39354 кв.м. и НТП „Язовир”, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3849/20.01.2021 г., Поземлен имот с идентификатор 32175.82.104 по КККР на с. Иванча с площ
4067 кв.м. и НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”, публична общинска
собственост, съгласно АОС №3849/20.01.2021 г., Поземлен имот с идентификатор 32175.68.52 по
КККР на с. Иванча с площ 7477 кв.м. и НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”,
публична общинска собственост, съгласно АОС №3849/20.01.2021 г.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 153,00 без ДДС/сто
петдесет и три лева/, без ДДС /сумата е облагаема с ДДС/.
4.Определя депозит за участие в размер на 300,00 лева /триста лева/.
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната месечна
тръжна цена.
6.В търга могат да участват лицата, отговарящи на изискванията за „оператор на
язовирната стена” по смисъла на Закона за водите – физически лица хидроспециалисти или
юридически лица, които разполагат със служител хидроспециалист за осъществяване на
дейностите по стопанисване, поддръжка и експлоатация на язовирна стена и на съоръженията към
нея, както и лицата, които имат сключен договор с лица, отговарящи на изискванията за „оператор
на язовирната стена” по смисъла на Закона за водите. Спечелилият участник се задължава да
изпълни за своя сметка всички предписания, касаещи наетия имот, дадени от оторизираните
институции. Спечелилият участник се задължава да изготви за своя сметка изискуемата се от
Закона за водите документация.
7.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.
8.30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на дейности
от местно значение на територията на с. Иванча.
Приложение: 1.Копие на АОС №3032/28.11.2011 г. 2.Копие на заявление с рег.индекс
№СА-02-05-1454/16.02.2021 г.

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

16

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
1

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 295
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.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта,
Общински съвет реши:
Приема Наредба за условията и редът за финансиране и подпомагане на
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата
дейност на територията на община Полски Тръмбеш.

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

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №18/25.03.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 296
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 ал.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 общи части от чакалня и сервизни помещения с обща полезна
площ 31,58 кв.м., намиращи се в сградата на СЗУ с.Климентово, построена в УПИ III кв.52
по ПУП на с. Климентово, публична общинска собственост, съгласно АОС
№59/11.09.1998 г. на Община Полски Тръмбеш, за извършване на извънболнична помощ
по дентална медицина.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 53,50 лева /петдесет
и три лева и петдесет стотинки/, без ДДС /сумата е облагаема с 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, датата 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. Климентово.
Приложение: 1.Копие на АОС №59/11.09.1998 г. 2.Копие на заявление с рег.индекс
№СА-02-05-2703/19.03.2021 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

