
 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №296 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.54, ал.2, чл.55, ал.2 и чл. 57, ал.1, 
т.4, т.5 и т.7 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост 
на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на 
общината в граждански дружества и за сключване на договори  за съвместна дейност в 
община Полски Тръмбеш, във връзка с Покана за свикване на извънредно Общо събрание 
на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което да се 
проведе на 27.03.2017 г от 11:00 часа в административната сграда на дружеството, 
намираща се в гр.Велико Търново, ул.”Ниш” №1 и писмо с изх. № 12-00-99/09.03.2017 г. 
на Министъра на здравеопазването, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 
да представлява Община Полски Тръмбеш в извънредното Общо събрание на акционерите 
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което да се проведе на 
27.03.2017 г от 11:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в 
гр.Велико Търново, ул.”Ниш” №1, като гласува както следва: 

По точка 1 от дневния ред: Вземане на решение от ОСА за 
одобряване/потвърждаване извършването на действия от Съвета на директорите по 
безвъзмездно учредяване на право на строеж в полза на държавата за нуждите на 
Министерство на здравеопазването върху собствен на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД 
- гр. Велико Търново недвижим имот, представляващ УПИ I, кв.136 по ПУП на гр. В. 
Търново, целият с площ 28 622 кв. м., представляващ ПОЗМЛЕН ИМОТ с идентификатор 
10447.503.306 по КККР на гр. В. Търново, е адрес ул. „Ниш" №1, което право на строеж 
ще бъде обект на интервенция при реализирането на голям инвестиционен проект за 
подкрепа на спешната медицинска помощ, финансиран по Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014-2020г,", във връзка с прието Решение № 95 от 26.01.2017г. на 
Министерския съвет за сключване на безвъзмездни договори за учредяване на ограничени 
вещни права в полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването във 
връзка с реализирането на проекта, с проект за Решение: „Общото събрание на 
акционерите одобрява/потвърждава извършването на действия от Съвета на директорите, 
взети по Протокол №17 от 05.02.2017г, по безвъзмездно учредяване на право на строеж в 
полза на държавата за нуждите на Министерство на здравеопазването, върху собствен на 
МОБАЛ „Д-р  Стефан Черкезов" АД - гр. Велико Търново недвижим имот, за който е 
отреден УПИ I, кв.136 по ПУП на гр.В.Търново, целият с площ 28 622 кв. м., 
представляващ ПОЗМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по КККР на гр. 
В.Търново, с адрес ул. „Ниш" №1, което право на строеж ще бъде обект на интервенция 
при реализирането на голям инвестиционен проект за подкрепа на спешната медицинска 
помощ, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” - да гласува 
положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: Приемане на разработена от Съвета на директорите 
програма за конкретните мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното 
заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството, с проект 
за Решение: „Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на 
директорите програма за конкретните мерки за подобряване финансовото състояние на 



лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството." 
- да гласува положителен вот.  

По точка 3 от дневния ред: Вземане на решение от ОСА за инвестиране на 
паричните средства, постъпили в дружеството от продажбите на два недвижими имота, 
собственост на дружеството, извършени в съответствие с решение на Общото събрание на 
акционерите, проведено на 09.06.2016 г., Решение № 694 от 19.08.2016 г. на Министерски 
съвет на Република България, взето на основание чл. 28, ал. 10, във вр. с ал. 9 на ЗПСК и 
Решение по Протокол № 8/15.09.2016г. на Съвета на директорите на МОБАЛ ,Д-р Ст. 
Черкезов" АД - Велико Търново, с проект за Решение: „Постъпилите в дружеството 
парични средства от продажбите на два недвижими имота, собственост на дружеството, 
извършени в съответствие с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 
09.06.2016 г., Решение № 694 от 19.08.2016 г. на Министерски съвет на Република 
България, взето на основание чл, 28, ал. 10, във вр. с ал. 9 на ЗПСК и Решение но 
Протокол № 8/15.09.2016 г. на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов" АД - 
Велико Търново, да се инвестират за проектиране и строителство на нов болничен корпус 
в собствения на дружеството УПИ I, кв. 136 по ПУП на град Велико Търново, целият с 
площ 28 622 кв.м., представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.306 по 
КККР на гр. В.Тьрново, с адрес ул. „Ниш" № 1" - да гласува положителен вот.  

По точка 4 от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите — проект 
на Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава 
на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в 
състав: Стефан Филев Филев, Валентина Генова Василева и Сибила Веселинова Маринова 
и избиране на нов тричленен съвет на директорите в състав: Стефан Филев Филев, Даниел 
Стефанов Илиев и Лилия Василева Вълчева.” - да гласува положителен вот.  

По точка 5 от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на 
директорите - проект на Решение: „Общото събрание на акционерите определя 
тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите.” - да гласува положителен вот. 

По точка 6 от дневния ред: „Общото събрание на акционерите определя 
възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде 
възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в 
лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна 
заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 
2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на 
лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на 
директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 
възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби в 
нормативен акт.” - да гласува положителен вот.  

 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №297 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 3 от Правилника за прилагане на 

закона за закрила на детето  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш  реши: 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето в Община Полски 

Тръмбеш  за  2017 г. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №298 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона социалното 

подпомагане и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за 

социално подпомагане  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги  в Община 

Полски Тръмбеш през 2018 г. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №299 

 

На основание чл.21, ал.(1), т.6 и т.12от 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.ПолскиТръмбеш реши: 

Одобрява Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и 

на разходите за местни дейности на Община Полски Тръмбеш за периода 

2018-2020 г.  
 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №300 

 

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: 

I. Разходи за делегирани държавни дейности 

1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“    

1.1. Дейност550 „Центровезасоциалнарехабилитация и интеграция“    

§ 10 - 00 - Издръжка          -1 500 лв.; 

§ 52 - 00 - Придобиване на ДМА       +1 500 лв.; 

 

2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

2.1 Дейност 738 „Читалища“        - 2 950 лв.; 

в т.ч.: 

§ 51-00- Основен ремонт на ДМА        - 2 950 лв.; 

3.Функция Разходи некласифицирани в другите функции 

3.1. Дейност 998 „Резерв“          + 2 950 лв.; 

II. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи 

1.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

1.1 Дейност 738 „Читалища“        +1 337 лв.; 

в т.ч.: 

§ 10-00 – Издръжка        +76 337 лв.; 

§ 51-00- Основен ремонт на ДМА       -75 000 лв.; 

 

III. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“        

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       -32 114 лв.; 

в т.ч.: 

§ 10 00 – Издръжка          -32 114 лв.; 

2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“     

2.1.Дейност 524 „Домашен социален патронаж“        

§ 10-00 – Издръжка                -300 лв.; 

§ 53-00 – Придобиване на НДА             +300 лв.; 

3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“          

3.1. Дейност 623 „Чистота“          

§ 10-00 – Издръжка          -3 000 лв.; 

§ 52-00 – Придобиване на ДМА       +3 000 лв.; 



4. Функция „Икономически дейности и услуги“       

4.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“    + 30 777 лв.; 

в т.ч.: 

§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА       +30 777 лв.; 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт разходи за 2017 на Община Полски Тръмбеш: 

- Обекти финансирани с преходен остатък и собствени средства по бюджета: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Основен ремонт на НЧ "Мита Стойчева - 1900" 

с.Обединение 

2 950 0 

§ 51 00 Основен ремонт на НЧ "Паисий Хилендарски - 1902" 

- с.Масларево 

75 000 0 

§ 51 00 „Реконструкция покрив на сграда - Автогара, 

общинска собственост, в ПИ 57354.300.2374 по 

КККР на гр. Полски Тръмбеш – инвестиционен 

проект и СМР 

3 000 33 777 

§§ 52 01 Компютри 0 1 500 

§§ 52 05 Косачки, храсторези 0 3 000 

§§ 53 01 ПП „Управление на социални услуги“ 0 300 

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

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №301 

На основание чл.21, ал.(1) т.6и т.23, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и въввръзка с чл.89 от Закона за държавния бюджет на 

РепубликаБългария за 2017г.,ОбС Полски Тръмбеш реши: 

Общински съвет – Полски Тръмбеш дава съгласие, кмета на общината да направи 

предложение до министъра на финансите за трансформиране на средствата от целева 

субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на 

общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична 

мрежа, както следва:  

1.Наименование на обекта на капиталови разходи, за които се предлага намаление 

на финансирането: 

§ 
Наименование на 

обекта 

Размер на 

средствата от целева 

субсидия за 

капиталови 

разходиза обекта в 

лева 

Размерът на средствата от 

целевата субсидия за капиталови 

разходи, определена с чл. 51 от 

ЗДБРБ, за които се предлага 

трансформация в % 

51 

00 

Основен ремонт на 

улична мрежа 
75 000 18,92 

 

2. Наименование на обекта за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с 

трансформираната целева субсидия за капиталови разходи: 

§ 
Наименование на 

обекта 

Размер на 

средствата от целева 

субсидия за 

капиталови разходи 

за обекта в лева 

Размерът на средствата от 

целевата субсидия за капиталови 

разходи, определена с чл. 51 от 

ЗДБРБ, за които се предлага 

трансформация в % 

10 

30 

Ремонт на ул. 

„Двадесет и шеста“ 

в с. Петко 

Каравелово 

75 000 18,92 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №302 

 

На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.312 ал.1 и ал.6 

от Закона за предучилищното и училищното образование,  Общински съвет – 

гр.П.Тръмбеш реши:  

1. Не дава съгласие за преобразуване на Основно училище ”Васил 

Левски” с.Петко Каравелово в Обединено училище „Васил Левски” с.Петко 

Каравелово, чрез промяна на вида на училището по чл.38, ал.1, т.4 от ЗПУО 

от учебната 2017/2018 година. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 6 2 8 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                           /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №303 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 134, ал.2, т.1 и т.2 от ЗУТ, 

§8, ал.1, ал.5 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за изменение 

на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за територията 

на с. Куцина.  

2. Разрешава изработването на проект за изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за територията на с.Куцина.  

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №304 

 

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 

1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2017 г. 

             1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №11 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

11 

Автоспирка с.Иванча, включваща две помещения за търговска дейност с обща полезна 

площ съответно 15,84 кв.м. и 28,05 кв.м., три складови помещения с обща полезна площ 

съответно 5,04 кв.м., 4,35 кв.м и 11,60 кв м. и чакалня с обща полезна площ 41,60 кв.м., 

публична общинска собственост, съгласно АОС №80/26.11.1998 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

 

2. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2017 г. 

Под №5 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно: 

5 

Терен с площ 2,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 

61279.56.86 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 78,048 дка, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №3447/14.05.2015 г., за разполагане на пчелни семейства. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №305 

 

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 Тодор Коев Тодоров, 

с адрес: с.Раданово, ул.”22-ра”, №2, собственик на 19 броя пчелни семейства 

с регистрационен номер на пчелина №0458, терен с площ 2,000 дка, 

представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 61279.56.86 по КК и 

КР на с.Раданово, целият с площ 78,048 дка, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3447/14.05.2015 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 Тодор Коев Тодоров. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №306 

 

 На основание чл.21., ал.1, т.8 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 

Помещение /стоматологичен кабинет/ и чакалня с обща полезна площ 28,76 кв.м., заедно 

със съответното оборудване, намиращи се в сградата на СЗУ с.Петко Каравелово, 

построена в  УПИ III-269, кв.34 по ПУП на с.Петко Каравелово, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №171/02.06.2000г. на Община Полски Тръмбеш, за 

извършване на първична извънболнична дентална помощ. 

2. Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

3. Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 21,00 /двадесет и 

един/ 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. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №307 

 

На основание чл.21., ал.1, т.8 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 

Автоспирка с.Иванча, включваща две помещения за търговска дейност с обща полезна 

площ съответно 15,84 кв.м. и 28,05 кв.м., три складови помещения с обща полезна площ 

съответно 5,04 кв.м., 4,35 кв.м и 11,60 кв м. и чакалня с обща полезна площ 41,60 кв.м., 

публична общинска собственост, съгласно АОС №80/26.11.1998 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

2. Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

3. Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 65,00 /шестдесет 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. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 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 №20/23.03.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №308 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 и т. 23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1. Изказва благодарност на младши експерт Даниел Николаев Георгиев-началник 

на дежурна смяна и младши инспектор Красимир Иванов Станков-водач на 

специализиран автомобил I степен в Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на 

населението” Полски Тръмбеш за проявена самоотверженост и изключителен 

професионализъм при ликвидиране на последствията при възникнал инцидент на 

11.03.2017 г. на газстанция в с.Страхилово, община Полски Тръмбеш и предотвратяване 

на експлозия. 
2.  Дава съгласие да бъде отпусната парична награда от бюджета на Община Полски Тръмбеш за 

2017 година, както следва: 

На младши експерт Даниел Николаев Георгиев – началник на дежурна смяна в Районна служба 

”Пожарна безопасност и защита на населението” Полски Тръмбеш, в размер на 300 лв.; 

На младши инспектор Красимир Иванов Станков – водач на специален автомобил I степен в 

Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” Полски Тръмбеш, в размер на 300 лв. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 
 


