ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №25/28.10.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 371
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 третото
тримесечие на 2021г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
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0
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0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №25/28.10.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 372
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 №27 и №28 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а
именно:
Терен с площ 1,00 кв.м., находящ се в Урегулиран поземлен имот III кв. 52 по ПУП на
с. Климентово, публична общинска собственост, съгласно АОС №59/11.09.1998 г. на
27
Община Полски Тръмбеш, за поставяне на вендинг автомат по реда на чл.56 от ЗУТ,
съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения.

28

Терен с площ 20 кв.м., находящ се в Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1020
по КККР на гр. Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно Заповед №
СА-02-05-1173/08.02.2021 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш, за поставяне на
павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за
разполагане на временни съоръжения.

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 г.
Под №23 и №24 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:

23

24

Поземлен имот с идентификатор 53014.500.2063 по КККР на с. Обединение с площ
1018 кв.м. и НТП „За друг обществен обект, комплекс”, частна общинска собственост,
съгласно АОС№3880/04.10.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
Поземлен имот с идентификатор 53014.500.680 по КККР на с. Обединение с площ
1760 кв.м. и НТП „Ниско застрояване /до 10 м/”, заедно с построените в имота сгради,
както следва: Сграда с идентификатор 53014.500.680.1, с предназначение: „Друг вид
обществена сграда”, брой етажи: 2 /два/ със ЗП 86 /четиридесет/ кв.м.; Сграда с
идентификатор 53014.500.680.2, с предназначение: „Селскостопанска сграда”, брой
етажи: 1 /един/ със ЗП 93 /деветдесет и три/ кв.м.; Сграда с идентификатор
53014.500.680.3, с предназначение: „Селскостопанска сграда”, брой етажи: 1 /един/ със
ЗП 24 /двадесет и четири/ кв.м.; Сграда с идентификатор 53014.500.680.4, с
предназначение: „Селскостопанска сграда”, брой етажи: 1 /един/ със ЗП 17
/седемнадесет/ кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС№3879/04.10.2021 г.
на Община Полски Тръмбеш.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №25/28.10.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 373
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.14, ал.1 и ал.6
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Подръжка и
ремонт на общинско имущество” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара
Планина” №17, следните движими вещи частна общинска собственост: Челюстен грайфер за
дървени трупи ГЧ036 и Хидравличен ротатор CLB-40F.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури,
по
предоставяне за безвъзмездно управление на движимите вещи по т.1 от настоящото решение,
съгласно действащата нормативна уредба.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №25/28.10.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 374
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 40782.500.128 по КККР на с. Куцина, с площ 499 кв.м., НТП „За култова,
религиозна сграда, комплекс”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3878/04.10.2021
г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна цена в
размер на 1 520,00 лева /хиляда петстотин 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 500,00 лева /петстотин/.
5.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и часа за
провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, като извърши
съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за
покупко-продажба със спечелилият участник.
6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за финансиране
на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на
територията на с. Куцина.
Приложение: 1.Копие от АОС №3878/04.10.2021 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна
оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка.; 4.Копие от заявление №СА-02-109024/08.09.2021 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №25/28.10.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 375
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 53014.500.2063 по КККР на с. Обединение с площ 1018 кв.м. и НТП „За
друг
обществен
обект,
комплекс”,
частна
общинска
собственост,
съгласно
АОС№3880/04.10.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна цена в
размер на 4 300,00 лева /четири хиляди и триста 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 1 000,00 лева /хиляда 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 №3880/07.06.2021 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна
оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка.; 4.Копие от заявление №РД-01-099129/10.09.2021 г.
Резултат от гласуването:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №25/28.10.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 376
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, чл.45, ал.1, т.1 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 терен с площ 1,00 кв.м., находящ се в Урегулиран поземлен имот III кв. 52 по ПУП
на с. Климентово, публична общинска собственост, съгласно АОС №59/11.09.1998 г. на
Община Полски Тръмбеш, за поставяне на вендинг автомат по реда на чл.56 от ЗУТ,
съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 15,00 /петнадесет/
лева, 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, 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 село Климентово.
Приложение: 1.Копие на Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на заявление с рег.индекс
№СА-02-05-9328/16.09.2021 г. 3.Копие на АОС №59/11.09.1998 г. на Община Полски
Тръмбеш.
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