ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 431

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 2017 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 432
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
2017 г. и неснетите от отчет решения.
1. Снема от отчет изпълнените решения на Общински съвет Полски Тръмбеш от
Общинска администрация Полски Тръмбеш за II - то полугодие на 2017 г. № № 268, 270,
275, 276, 279, 280, 281, 282, 287, 289, 290, 291, 293, 299, 300, 303, 304, 316, 325, 332, 341, 343,
346, 351, 352, 353, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 367, 368, 369,
370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389,
390, 391, 392, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 406, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 420.
2. Остават да се водят на отчет от Общински съвет Полски Тръмбеш решения № №
272, 393, 405, 408,419.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Полски Тръмбеш за II-то
полугодие на 2017 г.
2. Отчет за изпълнение на неснети от отчет решения на Общински съвет Полски
Тръмбеш
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 433

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, Общински съвет – град Полски Тръмбеш реши:
Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Полски
Тръмбеш, през 2017г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 434
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.11, ал.1 и чл.12, т.1 от Закона за туризма, Общински съвет –
гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Програма за развитие на туризма в Община Полски Тръмбеш 2018 – 2020
година.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 435

На основание чл.17, ал. 1, т.1 и т.8, и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 от ЗЕЕ Общински
съвет, Полски Тръмбеш реши:
1. Приема Програма за енергийна ефективност на Община Полски Тръмбеш за
периода 2018 -2020 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 436

На основание чл. 17 ал. 1 и чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА , във връзка с чл. 42 ал. 1 от
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1. Одобрява Доклад за резултатите от междинна оценка на Общински план за
развитие на Община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 437
На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.133, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет –
Полски Тръмбеш реши:
Разрешава изработването на план – извадка за УПИ I-533, кв.77 от предварителен
проект на подробен устройствен план – план за регулация на с.Раданово за проектиране
на обект: „Спортна площадка”.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 438
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 2018 г., приета с Решение
№423 по Протокол №30/25.01.2018 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 2018 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №7 и №8 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:
Кафе-аперитив в бивш комплекс „101 услуги” с обща полезна площ 40,80 кв.м., намиращ
7
се в УПИ I кв.56 по ПУП на с.Обединение, частна общинска собственост, съгласно АОС
№82/26.11.1998 г. на Община Полски Тръмбеш.
Незастроен Урегулиран поземлен имот II кв.69 по ПУП на с.Обединение, с площ 14 540
8
кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №850/29.10.2003 г. на Община
Полски Тръмбеш.
5.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА ПРЕЗ 2018г.
Населено място
с.Петко Каравелово
с.Петко Каравелово

Номер на имот
№001020
№032057

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Площ в
дка.
385,291 Нива
122,464 Нива

Гласували:
“За”
15

НТП

“Против”
0

АОС
№531/24.06.2002 г.
№1710/01.07.2004 г.

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 439
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 2018/2019
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 2018/2019 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.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 440
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, чл.16, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове, във връзка със Заповед №ОА-05-025/10.01.2018 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш, реши:
1. Изменя и допълва Решение №36 по Протокол №4/17.12.2015 г. на Общински съвет –
Полски Тръмбеш, като изважда Емил Тасков Цонев от състава на Местната комисия по чл.8, ал.2
от ЗУПГМЖСВ и включва на негово място Снежанка Тодорова Стефанова – Секретар на Община
Полски Тръмбеш – представител на Община Полски Тръмбеш, тел. 0887757782. Избира за
Председател на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ Снежанка Тодорова Стефанова –
Секретар на Община Полски Тръмбеш.
2. В останалата си част Решение №36 по Протокол №4/17.12.2015 г. на Общински съвет –
Полски Тръмбеш остава непроменено.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 441
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл.5, чл.8, ал.1, т.2, чл.10, ал.1 и ал.2, чл.11, ал.2 и ал.3 и чл.12, ал.6 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС
П.Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива на процедура за отдаване под аренда чрез публичен търг с явно наддаване на
Поземлен имот №001020 с площ 385,291 дка, НТП „нива” по КВС на с.Петко Каравелово, частна
общинска собственост, съгласно АОС №531/24.06.2002 г.
2.Определя срок на арендното правоотношение - 25 /двадесет и пет/ стопански години.
3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имота по т.1 от
настоящото решение в размер на 10 790,00 /десет хиляди седемстотин и деветдесет/ лева.
4.Определя депозит за участие в размер на 3 000,00 /три хиляди/ лева.
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната годишна
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 аренда
със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие на АОС №531/24.06.2002 г.; 2.Копие на Уведомление за
инвестиционно предложение с рег.индекс №РД-01-09-446/23.01.2018 г. 3.Копие на становище на
Кмета на с.Петко Каравелово.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 442
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, чл.5, чл.8, ал.1, т.2, чл.10, ал.1 и ал.2, чл.11, ал.2 и ал.3 и чл.12, ал.6 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС
П.Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш, реши:
1.Открива на процедура за отдаване под аренда чрез публичен търг с явно наддаване на
Поземлен имот №032057 с площ 122,464 дка, НТП „нива” по КВС на с.Петко Каравелово, частна
общинска собственост, съгласно АОС №1710/01.07.2004 г.
2.Определя срок на арендното правоотношение - 25 /двадесет и пет/ стопански години.
3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имота по т.1 от
настоящото решение в размер на 3 430,00 /три хиляди четиристотин и тридесет/ лева.
4.Определя депозит за участие в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева.
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната годишна
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 аренда
със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие на АОС №1710/01.07.2004 г.; 2.Копие на Уведомление за
инвестиционно предложение с рег.индекс №РД-01-09-446/23.01.2018 г. 3.Копие на становище на
Кмета на с.Петко Каравелово. 4.Копие на Уведомление за инвестиционно предложение с
рег.индекс №СА-02-05-353/09.02.2018 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 443
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-24/24.01.2018 г. на Проф. Д-р Любомира
Попова – 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 27.02.2018 г. 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, Общински съвет Полски
Тръмбеш определя Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе
участие в редовното заседание на общото събрание, а при невъзможност да участва 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 2017 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 2017 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 2018 г., на
основание чл.9, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 от ПОДАВК” - да гасува положителен вот.
По точка 4 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.
Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-508/24.01.2018 г. от 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;
2.Проект на решение по т.1 от дневния ред;
3.Проект на решение по т.2 от дневния ред;
4.Проект на решение по т.3 от дневния ред.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 444
На основание чл.21, ал.1, т.8 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.36 ал.5, чл.39 ал.1 и ал.3, чл.54 ал.1 т.2 и чл.55 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: Незастроен
урегулиран поземлен имот III-585 кв.103 по ПУП на с.Павел с площ 3653 кв.м., частна общинска
собственост, съгласно АОС №2536/08.12.2008 г. на Община Полски Тръмбеш.
Данъчна оценка за имота: 7627,50 лв. /Седем хиляди шестстотин двадесет и седем лева и
петдесет стотинки/.
2. Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна цена в
размер на 9 280,00 /девет хиляди двеста и осемдесет/ лева, без включен ДДС /Сделката е облагаема
с ДДС/.
3.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 % върху началната тръжна цена.
4.Определя депозит за участие в размер на 3 000,00 /три 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 покупкопродажба със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-214/15.01.2018 г.
2.Копие от АОС №2536/08.12.2008 г.
3.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
4.Копие от доклад за пазарна оценка.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №31/22.02.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 445
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 № 411 по Протокол
№28 от 30.11.2017 г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш и Протокол от 02.02.2018 г. на Комисия
назначена със Заповед №СА-02-02-173/01.02.2018 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш за
провеждане на публичен търг с явно наддаване, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Определя „БЕКАТ" ЕООД, с ЕИК 204291968, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас,
общ. Бургас, ул. «Съгласие» №24, ет.3.,представлявано от управителя Курт Маркус
Мидделдорп, за КУПУВАЧ на общински имот, невключен в имуществото на търговски
дружества, представляващ Застроен урегулиран поземлен имот V в стр.кв.15-16 по ПУП на
с.Орловец с площ 340 кв.м, с построената в него едноетажна масивна сграда – ресторант, със
застроена площ 192 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2460/26.11.2007г. на
Община Полски Тръмбеш, срещу сумата от 13 616 /тринадесет хиляди шестстотин и
шестнадесет/ лева с включен ДДС /в т.ч. ДДС в размер на 56,00 /петдесет и шест/ 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 8 616,00
/осем хиляди шестстотин и шестнадесет/ лева по извънбюджетна сметка на Община
Полски Тръмбеш – BG62UNCR7527 8442880000, BIC код UNCRBGSF на „УНИКРЕДИТ
БУЛБАНК” АД, вид плащане: 44 55 00, съставляваща разликата от внесения депозит за
участие в търга по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш в размер на 5 000,00 /пет
хиляди/ лева и цената предложена на проведеният публичен търг с явно наддаване в размер на
13 616 /тринадесет хиляди шестстотин и шестнадесет/ лева с включен ДДС /в т.ч. ДДС в размер
на 56,00 /петдесет и шест/ 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 е основание за подписване на подробен договор за приватизация.
5. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор със спечелилия търга участник при
условията на настоящото решение и проекта на договор одобрен с Решение №411/30.11.2017 г
на ОбС Полски Тръмбеш.
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