ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №283
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 общинската администрация Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет - Полски Тръмбеш и
неговите комисии за второто полугодие на 2016 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
14

Гласували:
“За”
“Против”
14
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 №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №284
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.137, ал 1,т.3 от Търговския закон и
чл.23, ал.(1), т.4 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, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема баланса и пояснителния доклад към баланса на
"СТОИТЕЛСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО" ЕООД гр. Полски Тръмбеш
за периода януари-декември 2016 година.

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №285
На основание чл. 21, ал.1, т. 24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш
реши:
Приема отчета за организирането и изпълнението на актовете на
Общински съвет Полски Тръмбеш от № 170 до № 266 за периода: 28.07.2016 г.
- 27.12.2016 г.

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №286
На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.196, ал.1и ал.3 от
Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет –
гр.П.Тръмбеш реши:
Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците в Община Полски Тръмбеш.

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №287
На основаниечл.21, ал.(1), т.7 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 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 Наредба за 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
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 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.
§ 1. Чл.16 ал.6 се изменя и придобива следното съдържание:
„За новопостроени обекти на предприятия, въведени в експлоатация след 2005 г.,
основата по чл.16 ал.(2) може да бъде и данъчната оценка, съгласно Приложение №2 към
Закона за местните данъци и такси.“;
§ 2. В чл.16 ал.7 текста „ноември“ се заменя с „декември“;
§ 3. Чл.41а ал.1 се изменя и придобива следното съдържание:
„За издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот се заплаща
такса в размер на 5,00 лв. Оценката се издава в определения от Закона за местните данъци
и такси 5-дневен срок от подаване на искане по образец. Лицата, които нямат просрочени
задължения към Община Полски Тръмбеш, могат да заявят по-кратък срок, след
заплащане на такса в размер на 15 лв.;“

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
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 №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №288
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 2016г. на Община
Полски Тръмбеш към 31.12.2016г, съгласно представените Приложение
№1,Приложение №2 и Приложение №4.

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 №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №289
На основание чл.21, ал.(1) т.6и 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:
I.
Приема промени по Бюджет 2017 на Община Полски Тръмбеш, както следва
I. Приходи за местни дейности
1. § 93 00 –Друго финансиране - нето(+/-)
+5 000 лв.;
II.
Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи
1. Функция „Образование“
1.1.Дейност 311 „Детски градини“
+ 5 500 лв.;
в т. ч. за ДГ „ Първи юни“ с. Раданово
+5 500 лв.;
§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоотношения
+4 200 лв.;
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
+200 лв.;
§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
+1 100 лв.;
2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
2.1 Дейност 738 „Читалища“
§ 45 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестопанска цел
- В т.ч. за НЧ „Просвета 1898 – Страхилово“

+4 400 лв.;
+4 400 лв.
+4 400 лв;

III. Разходи за местни дейности
1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“
1.1. Дейност 623 „Чистота“
+5 000 лв.;
§ 10-00 – Издръжка
+5 000 лв.;
2. Функция „Икономически дейности и услуги“
2.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“
-9 900 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
-9 900 лв;
2. Изменя и допълва Решение № 282 от 26.01.2017г., както следва:
-в т.1.1.2., след „- Частотпреходнияостатъкот 2016г.в размерна891 501 лв. (в т.ч. наличност по
срочни депозити – 201 548лв.), разпределен по дейности, както следва:“ текста се изменя и
допълва както следва:
Друго финансиране( §93 00)
225 150;
Дейност 122. „Общинска администрация”-дофинансирана
317 155;
Дейност 284 „Ликвидиране на посл.от б. и ав.“- местна
1 440;
Дейност 311. „Целодневни детски градини”
39 178;

Дейност 322 „Общообразователни училища” - дофинансиране34 800;
Дейност 604 „Осветление“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
Дейност 619 „Други дейности по ЖСБ и регионално развитие“
Дейност 738 „ Читалища“ – дофинансиране
Дейност 832 „Служби и д-сти по подд., ремонт и изгр. на пътищата
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“

71 859;
40 000;
50 000;
75 000;
33 919;
3 000;

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.

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

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 №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №290
На основание чл.21, ал.1, т.12 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 2017
г., приета с Решение №275 по Протокол №18/26.01.2017 г. на ОбС гр.Полски
Тръмбеш, като в
ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ
2. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2017 г.
Под №4 да се включи част от следният имот общинска собственост, а
именно:
Терен с площ 2,000 дка, представляващ част от имот с кадастрален
№000096 по КВС на село Полски Сеновец, целият с площ 6,749 дка,
4
публична общинска собственост, съгласно АОС №3667/14.02.2017 г., за
разполагане на пчелни семейства.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
“Против”
16
0

“Въздържал се”
0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №291
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, чл.5, ал.5 и ал.6 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Във връзка с уведомително писмо изх.№АВК-ВТ-15/31.01.2017 г. на Проф. Д. ИК.
Н. Пенчо Пенчев – Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново,
относно провеждане на редовно заседание на 28.02.2017 от 11:00 часа в гербовата зала
№314 в сградата на Областна администрация Велико Търново на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, поради невъзможност Кмета на Община
Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе участие в редовното заседание
на общото събрание, 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: „Приемане на решение за приемане на отчета за
дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК
Йовковци” ООД, гр.Велико Търново за 2016 г., на основание чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и
чл.9, ал.2 от ПОДАВК” - да гасува положителен вот.
По точка 2 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на отчета за
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново за 2016 г., на основание чл.9, ал.2 във връзка с
чл.26, ал.3 от ПОДАВК” - да гасува положителен вот.
По точка 3 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД,
гр.Велико Търново за 2017 г., на основание чл.9, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 от ПОДАВК”
- да гасува положителен вот.
По точка 5 от дневния ред: „Други – Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка
с бъдещата дейност на Асоциацията” – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в
интересите на общината.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
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 №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №292
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за
пчеларството, чл.7, ал.2, изречение второ от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Живко Христов
Гечков, с адрес: гр.Горна Оряховица, ул.”Акация” №2 вх.А ет.3, собственик
на 10 броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина
№5734080010, върху терен с площ 2,000 дка, представляващ част от имот с
кадастрален №000096 по КВС на село Полски Сеновец, целият с площ 6,749
дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3667/14.02.2017 г., за
разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен
наем в размер на 8,00 /осем/ 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 Живко Христов Гечков.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №293
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, чл.37и, ал.3, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.98, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за
собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш
реши:
1. Определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, по землища,
на територията на Община Полски Тръмбеш, съгласно Приложение №1, към настоящето
решение.
2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване за стопанската
2017/2018 година, земеделски земи - общинска собственост с начин на трайно ползване
„пасища, мери“ и ,.ливади“, и приема годишен план за паша, съдържащ размера и
местоположението им по населени места (Приложение№1).
3. Мерите, пасищата и ливадите, които не са определени за индивидуално ползване,
се определят за общо ползване за стопанската 2017/2018 година, като се ползват
безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни, в съответствие с традиционната
практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно
животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на
едно или повече колективни стада, съгласно §2д от ЗСПЗЗ.
4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, се отдават
под наем за срок не по-малък от 5 стопански години на собствениците на животновъдни
обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, по цена
определена от независим оценител, вписан в регистъра на Камарата па независимите
оценители в България.
5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване се
разпределят между собствениците па животновъдни обекти с пасищни селскостопански
животни от комисия, назначена от Кмета на Община Полски Тръмбеш, при спазване па
правилата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ.
6. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища на територията на
общината, съгласно Приложение №2.
7. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и
пасищата, както следва:

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
7.1. Община Полски Тръмбеш предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни
животни земеделски земи - общинска собственост, с начин па трайно ползване „пасища,
мери” и „ливади”, включени във физически блокове в състоянието, в което се намират,
като осигурява безпрепятственото им използване.
7.2. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища
на Община Полски Тръмбеш се задължават да следят за изпълнението на Правилата за
ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите. При
констатирани нарушения да уведомяват Община Полски Тръмбеш.
7.3 Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища
на Община Полски Тръмбеш се задължават да изготвят схема на прокарите до местата за
водопой на животните, и да уведомят пастирите.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
7.4.Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по
предназначение, а именно:
- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да се
извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели;
- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни;
- Ливадите се използват за косене;
7.5. Ползвателите да спазват одобрените със заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на
Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и
екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро
земеделско състояние на земята“;
7.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с битови,
строителни, производствени, опасни и други отпадъци;
7.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите;
7.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска
лагеруване на домашни животни в пасищата:
7.9. Да не допускат използване на общинските пасища и мери, както и на местата за
водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по
държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на
болестите по животните
7.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата;
7.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища,
мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните
органи;
7.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване;
7.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени
препарати за обезпаразитяване и наторяване;
7.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите,
както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир;
7.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица;
7.16. Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират
охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем;
7.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски
земи по Закона за опазване па земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи и други нормативни актове.

8. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите
законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба.
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №294
На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1. Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план
за регулация (ПУП-ПР) на ул. „Калоян” в участъка о.т.128 – о.т. 167,
с.Климентово.
2. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” пред
Административен съд-Велико Търново чрез Общински съвет-Полски
Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
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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 №19/23.02.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №295
На основание чл.21., ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.70, ал.2 във връзка с ал.1 от Закона за концесиите, чл.11.1.2. във
връзка с чл.11.1.1 от Договор за концесия, сключен между Община Полски Тръмбеш и
„Ерато Агро” ООД на 08.02.2016 година, вписан в Служба по вписванията гр. Велико
Търново с вх.рег.№ 1109 от 11.02.2016 година, акт №113, том II, във връзка с писмо с
регистрационен индекс №СА-02-08-760/16.02.2017 г. от Иван Иванов – Управител на
„Ерато Агро” ООД, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
Упълномощава Кмета на община Полски Тръмбеш да сключи Анекс №1 със „Ерато
Агро” ООД , за изменение и допълнение на Договор за концесия, сключен между Община
Полски Тръмбеш и „Ерато Агро” ООД на 08.02.2016 година, вписан в Служба по
вписванията гр. Велико Търново с вх.рег.№ 1109 от 11.02.2016 година, акт №113, том II,
съгласно приложения проект със следния текст:
1.Страните се съгласяват в чл. 5.2.19 от Договора към задължителната за втората
година инвестицияв размер 30 000 лв./тридесет хиляди лева/ без включен ДДС за
изграждане на ограда на язовир „Павел-2“, да бъде добавена нова инвестиция в размер на
35 000 лв. /тридесет и пет хиляди лева/ без включен ДДС за изграждане на „Къща за
ползване от персонал и гости“.
2.Страните се съгласяват общият размер на задължителните инвестиции, предвиден в
чл. 5.2.19 да бъде увеличен от 602 500 лв. /шестстотин и две хиляди и петстотин лева/ без
включен ДДС на 637 500 лв. /шестстотин тридесет и седем хиляди и петстотин лева/ без
включен ДДС.
3.Страните се съгласяват общият размер на задължителните инвестиции, предвиден в
чл. 6.1. да бъде увеличен от 602 500 лв. /шестстотин и две хиляди и петстотин лева/без
включен ДДС на 637 500 лв. /шестстотин тридесет и седем хиляди и петстотин лева/ без
включен ДДС.
4.Концесионерът се задължава да реализира допълнителната инвестиция при спазване
условията на договора и действащото законодателство.
5.Всички други условия на подписания между страните Договор за концесия от
08.02.2016 година, вписан в Служба по вписванията гр. Велико Търново с вх.рег.№ 1109
от 11.02.2016 година, акт №113, том II, остават непроменени.
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