
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №22/29.07.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 342 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 1, вр. чл. 

119, ал. 4 от ТЗ и във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 2 от 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, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                                     

1. Изменя Учредителния акт на еднолично дружество с ограничена отговорност 

„Подем” по следния начин: променя адреса на управление на „Подем” ЕООД от: гр. 

Полски Тръмбеш, ул. „Тунджа” № 10 на: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Търговска” № 76 

             2. Възлага на управителя на дружеството да извърши всички необходими действия 

по вписване в Търговски регистър на новите обстоятелства, касаещи промяна адреса на 

управление на дружеството. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №22/29.07.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 343 

 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски закон и чл.9, ал.1, т.3 от 

„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“ на Общински съвет Полски Тръмбеш, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши:                                                  

 Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр.Полски Тръмбеш за четвъртото 

тримесечие на 2020 година. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №22/29.07.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 344 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски закон и чл.9, ал.1, т.3 от 

„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“ на Общински съвет Полски Тръмбеш, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши:  

                                               

 Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр.Полски Тръмбеш за 2020г. 

 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №22/29.07.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 345 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет  Полски Тръмбеш реши: 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на 

Общински съвет Полски Тръмбеш от Общинска администрация Полски Тръмбеш за II - то 

полугодие на 2020  година. Решения от № 129 до № 222 за период 01.07.2020г. – 31.12.2020г.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Полски Тръмбеш за  

          II -то полугодие на 2020 година. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №22/29.07.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 346 

 

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. Приходи за делегирани от държавата дейности: 

1.1.1. § 25 00 – Държавни такси         +1 282 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности  +1 282 лв.; 

 

II. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.2.1. Функция „Общи държавни служби“                 +1 282 лв.; 

1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ - гр. П. Тръмбеш     

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения       +1 075 лв.; 

§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели   +207 лв.; 

1.2.1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 960 215 

лв.; 

 

III. Приходи за местни дейности 

1.3.1. § 25 00 – Държавни такси           +70 

лв.; 

в т.ч.: 

§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности      +70 

лв.; 

1.3.2. Глоби, санкции и наказателни лихви                  +364 

лв.; 

в т.ч.: 

§§ 28 02 - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети  +364 

лв.; 

1.3.3. Други приходи                   + 9000 

лв.; 

т.ч.: 

§§ 36 19 - други неданъчни приходи                +9 000 

лв.; 



1.3.4. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите             -33 030 

лв.; 
в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)                  -33 030 

лв.; 

1.1.2. Постъпления от продажба на нефинансови активи                     +193 370 

лв.; 

в т. ч.: 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя           +193 370 

лв.; 

  

IV.Разходи за местни дейности 

1.4.1. Функция „Общинска администрация“         -430 

лв. 

1.4.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“  

1.4.1.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ гр. Полски Тръзмбеш 

 

   

§ 10 00 – Издръжка            -1 400 

лв. 

1.4.1.1.2. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Орловец    

§ 10 00 – Издръжка             +500 

лв. 

1.4.1.1.3. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Полски Сеновец   

§ 10 00 – Издръжка             +500 

лв. 

1.4.1.1.4. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Обединение    

§ 10 00 – Издръжка             +470 

лв. 

1.4.1.1.5. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Куцина     

§ 10 00 – Издръжка               -500 

лв. 

 

1.4.2. Функция „Отбрана и сигурност“                +7 665 

лв.; 

1.4.2.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии“   

1.4.2.1.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии“ – с. Иванча 

§10 00 – Издръжка                    +5 500 

лв.; 

1.4.2.1.2. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии“ – с. Вързулица 

§10 00 – Издръжка                    +2 165 

лв.; 

 

1.4.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“              +2 199 

лв.; 



1.4.3.1. Дейност 605 „Минерални води и бани“             +16 000 

лв.; 

1.3.3.1.1. Дейност 605 „Минерални води и бани“ – с. Обединение    

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                         +16 000 

лв.; 

в т.ч.: 

§§ 52 03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                    +16 000 

лв.; 

1.4.3.2. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“         -20 620 

лв.; 

1.4.3.2.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 

                ул. мрежа“ гр. П Тръмбеш                            

§ 51 00 –  Основен ремонт на ДМА                -20 620 

лв.; 

1.4.3.3. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие;               -8 265 

лв.; 

1.4.3.3.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие-гр. Полски Тръмбеш    

10 00 – Издръжка                    -8 265 

лв.; 

1.4.3.4.Дейност 622 „Озеленяване“              +14 720 

лв.; 

1.4.3.4.1. Дейност 622 „Озеленяване“- гр. Полски Тръмбеш     

§ 52 00 – Придобиване на ДМА               +4 620 

лв.; 

в т.ч.: 

§§ 52 03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения          +4 620 

лв.; 

1.4.3.4.2. Дейност 622 „Озеленяване“- с. Куцина       

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала              +500 

лв.; 

1.4.3.4.3. Дейност 622 „Озеленяване“- ОСП „Поддържане на зелените системи 

на територията на Община Полски Тръмбеш“       

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения                          +8 250 

лв.; 

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели          +1 350 

лв.; 

1.4.3.4.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 622 „Озеленяване“ в размер на 32 950 лв. 

1.4.3.5. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“            +364 

лв.; 

1.3.3.5.1. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната   

                среда“ - гр. П Тръмбеш 

 

         

§ 10 00 – Издръжка                     +364 

лв.; 

1.4.3.6. Дейност 623 „Чистота“   



1.3.3.6.1. Дейност 623 „Чистота“ – ОП „Чистота – Полски Тръмбеш“   

§ 10 00 – Издръжка                     -

3 005лв.; 

§§ 52 05- придобиване на стопански инвентар               +3 

005лв.; 

 

1.4.4. Функция Разходи некласифицирани в другите функции        +160 340 

лв.; 

998 „Резерв“ 

§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи         +160 340 

лв.; 

 

1.4.5. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“   

1.4.5.1. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с местен характер“  

1.4.5.1.1. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с местен характер“ – „Исторически музей“ гр. Полски 

Тръмбеш 

§ 10 00 – Издръжка                      -

4 015лв.; 

 

§52 05   Придобиване на стопански инвентар                +4 015 

лв.; 

 

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 средства от преходен остатък по бюджета с източник 

приватизация:  

параграф наименование било става 

§ 51 00 Реконструкция на ул. «Търговска» - гр. Полски 

Тръмбеш – ИП и СМР 

38 983 18 363 

§ 52 00 Сондажна помпа за минерален водоизточник 

с.Обединение 

0 16 000 

§ 52 00 Двучелюстен грайфер за дървени трупи 0 4 620 

 

2.2. Обекти финансирани със собствени средства: 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Моторен кастрач – ОП „Чистота-П.Тръмбеш“ 0 1 555 

§ 52 00 Моторна косачка – ОП „Чистота- П.Тръмбеш“ 0 1 450 

§ 52 00 Портрет – „Исторически музей“ гр.Тръмбеш 0 4 015 

 

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” 



17 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 №22/29.07.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 347 

 

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 

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 г. 

Под №19, №20 и №21 да се включат следните имоти общинска собственост, а 

именно: 

19 

Поземлен имот с идентификатор 32175.23.1 по КККР на с. Иванча, с площ 87212 кв.м., 

НТП „Рибарник”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3871/22.06.2021 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

20 

Поземлен имот с идентификатор 53014.500.247 по КККР на с. Обединение, с площ 

4983 кв.м., НТП „За обект за детско заведение”, заедно с построените в имота сгради: 

сграда с идентификатор 53014.500.247.1 с предназначение „Сграда за детско 

заведение” със ЗП 355 кв.м., сграда с идентификатор 53014.500.247.2 с предназначение 

„Друг вид обществена сграда” със ЗП 74 кв.м., сграда с идентификатор 53014.500.247.3 

с предназначение „Сграда за детско заведение” със ЗП 17 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3872/22.06.2021 г. на Община Полски Тръмбеш. 

21 

Поземлен имот с идентификатор 40782.500.702 по КККР на с. Куцина, с площ 448 

кв.м., НТП „За друг обществен обект, комплекс”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3870/07.06.2021 г. на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №22/29.07.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 348 

 

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 в Община Полски 

Тръмбеш 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 32175.23.1 по КККР на с. Иванча, с площ 87212 кв.м., 

НТП „Рибарник”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3871/22.06.2021 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна 

цена в размер на 144 720,00 лева /сто четиридесет и четири хиляди седемстотин и двадесет 

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 50 000,00 лева /петдесет 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. Иванча. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3871/22.06.2021 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

оценка; 3.Копие от доклад за пазарна оценка; 4.Копие от заявление №СА-02-05-

5197/02.06.2021 г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“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 №22/29.07.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 349 

 

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 в Община Полски 

Тръмбеш 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 53014.500.247 по КККР на с. Обединение, с площ 4983 

кв.м., НТП „За обект за детско заведение”, заедно с построените в имота сгради: сграда с 

идентификатор 53014.500.247.1 с предназначение „Сграда за детско заведение” със ЗП 355 

кв.м., сграда с идентификатор 53014.500.247.2 с предназначение „Друг вид обществена 

сграда” със ЗП 74 кв.м., сграда с идентификатор 53014.500.247.3 с предназначение 

„Сграда за детско заведение” със ЗП 17 кв.м., частна общинска собственост, съгласно 

АОС №3872/22.06.2021 г. на Община Полски Тръмбеш. 

2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна 

цена в размер на 41 970,00 лева /четиридесет и една хиляди деветстотин и седемдесет 

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 15 000,00 лева /петнадесет 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. Обединение. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3872/22.06.2021 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка.; 4.Копие от заявление №СА-02-10-

2204/05.03.2021 г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“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 №22/29.07.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 350 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.16, ал.2 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите,  

Решение №313 по Протокол №19 от 29.04.2021 г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш 

и Протокол от 09.07.2021 г. на Комисия назначена със Заповед №СА-02-02-

6633/08.07.2021 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш за провеждане на публичен търг 

с явно наддаване, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:                                                    

1. Определя ,,МАКСИ КАР“  ЕООД, ЕИК 200411249, със седалище и адрес на 

управление: гр. Горна Оряховица, ул. ,,Ангел Кънчев“ №80, представлявано от  Кръстина 

Димитрова Стаменова, за КУПУВАЧ на  общински нежилищен имот, невключен в 

капитала на търговско дружество, представляващ Поземлен имот с идентификатор  

61279.500.74  с площ 1886 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов обект“ по КК 

и КР на с. Раданово, заедно с построените в него: сграда с идентификатор 61279.500.74.1 с 

предназначение „Друг вид сграда за обитаване“ със ЗП 130 кв.м. на един етаж и сграда с 

идентификатор 61279.500.74.2 с предназначение „Складова база, склад“ със ЗП 104 кв.м. 

на един етаж, частна общинска собственост, съгласно АОС № 3433/09.03.2015 г. на 

Община Полски Тръмбеш, срещу сумата от 14 520,00 лева /четиринадесет хиляди 

петстотин и двадесет лева/, с включен ДДС /в т.ч. ДДС в размер на 2 420,00 лева/. 

2. За настоящото решение, определения купувач да се уведоми писмено. 

3. В 30 дневен срок от уведомяването му, определения купувач следва да внесе 

сумата от 9 520,00 лева /девет хиляди петстотин и двадесет лева/ по сметка на община 

Полски Тръмбеш – BG62UNCR75278442880000, BIC код UNCRBGSF на 

„УНИКРЕДИТ БУЛБАНК“ АД, вид плащане: 44 55 00, съставляваща разликата от 

внесения депозит за участие в търга в размер на 5 000,00 лева /пет хиляди лева/ и цената 

предложена на проведения публичен търг с явно наддаване в размер на 14 520,00 лева 

/четиринадесет хиляди петстотин и двадесет лева/, с включен ДДС /в т.ч. ДДС в размер на 

2 420,00 лева/. Депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на 

договора за приватизация и се прихваща от цената. 

4. Заплащането на сумата по т.3 от настоящото решение е основание за подписване 

на договор за приватизация. 

5. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор със 

спечелилия търга участник при условията на настоящото решение и проекта на договор 

одобрен с Решение №313 по Протокол №19 от 29.04.2021 г. на Общински съвет гр. 

Полски Тръмбеш. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

                      



   Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 


