
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №482 

 

 

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

администрация и чл. 140 ал.1 и ал.2  от  Закона за публичните финанси Общински съвет – гр. 

Полски Тръмбеш реши:        

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 140 ал.1, от Закона за 

публичните финанси , приема  отчета по приходната и разходната част на бюджета и по 

сметките за средствата от Европейския съюз  и други средства на Община Полски Тръмбеш 

към 31.12.2017 г., разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и  

делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи  по Приложение 1, 

Приложение 2, Приложение 3, и отчета на инвестиционната програма към 31.12.2017г.  на 

Община Полски Тръмбеш по Приложение 4, Приложение 5 Отчет за изпълнение на общинския  

дълг . 

2. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА приема отчета за  изразходените средства за 

командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш и Председателя на Общински съвет към 

31.12.2017 г.  по Приложение 6 и Приложение 7. 

 

 

 

 

 

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 №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №483 

 

 

На основание чл.21, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет  - гр. Полски Тръмбеш, реши: 

 

 Променя в Решение № 14 от 26.11.2015г. на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш името 

на  „ Комисия по чл.25, ал.2, т.3”  в „Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество”, като запазва непроменен 5 членния състав на 

комисията. 

 

 

 

 

 

 

 

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 №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №484 

 

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

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

1.Общински съвет Полски Тръмбеш дава съгласие  Кмета на Община Полски Тръмбеш, 

да подготви и подаде проектно предложение по процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и  Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, със заглавие „Социални, 

икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски 

Тръмбеш“, в размер до 890 000 лв, разпределени  съответно до 500 000 лв за дейностите по 

Оперативна програма” Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и до 390 000 лв за 

дейностите по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020. 

2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме всички необходими 

действия за депозиране на проект в ИСУН, във връзка с процедура за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 

„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ 

МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1 по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и  Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, както и да подпише договор за  

безвъзмездна финансова помощ с управляващия орган по програмата. 

 
 

 

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 №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №485 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.59-61 от Закона за местното самоуправление и 

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

Общински съвет Полски Тръмбеш одобрява „Споразумение за сътрудничество между 

кандидат и партньори” за реализиране на проект със заглавие „Социални, икономически и 

образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано 

проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 

ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014-2020“ и  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“ 2014-2020, със следните партньори: 

1.Сдружение „ЦЕНТЪР МАРИЯ” гр.Горна Оряховица– за дейностите по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020;  

2.Сдружение „ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ” гр.София- за дейностите по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020; 

3.Работодател-Общинско предприятие „Чистота-Полски Тръмбеш“ гр.Полски 

Тръмбеш за дейностите осигуряващи субсидирана заетост по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020;  

4.Средно училище „Цанко Церковски“ гр.Полски Тръмбеш за дейностите касаещи 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж ” 2014-2020. 

 

 

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 №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №486 

 

 

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

местната администрация, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

     

Дава съгласие за отпускане на средства в размер на 4000 лв. от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш за 2018 година,  за финансиране на участие на Фолклорна формация 

„Полянци” и Фолклорен клуб „Луди Млади” при НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  

в VIII Международен фолклорен танцов и музикален фестивал „DURRES FEST” в гр.Дуръс, 

Албания от 16 до 21 юни 2018 година. 

 

 

 

 

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 №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №487 

 

 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.1, 
т.2, т.4, т.6 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 редовно годишно Общо събрание на акционерите 
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което да се проведе на 05.06.2018 
г от 11:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр.Велико Търново, 
ул.”Ниш” №1, Общински съвет- гр. Полски Тръмбеш  реши: 

Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш да 
представлява Община Полски Тръмбеш в редовното годишно Общо събрание на акционерите 
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което ще се проведе на 05.06.2017 
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: Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството 
за 2017 година, с проект за Решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на 
дружеството за 2017 година.” - да гласува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор 
годишен финансов отчет на дружеството за 2017 година и доклада на регистрирания одитор за 
проверка и заверка на финансовия отчет през 2017 година, с проект за Решение: „ОСА 
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2017 година, заверен от регистриран 
одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2017 
година.” - да гласува положителен вот.  

По точка 3 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 
година, с проект за Решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2017 
година.” - да гласува положителен вот.  

По точка 4 от дневния ред: Приемане на консолидирания годишен финансов отчет за 
2017 година, заверен от назначения регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за 
проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2017 година, с проект за Решение: 
„ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2017 година, заверен от регистриран 
одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов 
отчет за 2017 година.” - да гласува положителен вот.  

По точка 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на 
директорите Светла Стоилова Истаткова, Д-р Анета Кирилова Маноилова-Григорова и Д-р 
Стефан Филев Филев за дейността им за 2013 година, за дейността им за 2014 година и за 
дейността им за 2015 година, с проект за Решение: „ОС освобождава от отговорност  
членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, Д-р Анета Кирилова 
Маноилова-Григорова и Д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета на 
директорите през 2013 година, през 2014 година и през 2015 година.” - да гласува положителен 
вот.  

По точка 6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на 
директорите Д-р Сибила Веселинова Маринова, Д-р Валентина Генова Василева, Д-р Даниел 
Стефанов Илиев, Лилия Василева Вълчева и Д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 
2017 година, с проект за Решение: „ОС освобождава от отговорност  членовете на Съвета на 
директорите Д-р Сибила Веселинова Маринова, Д-р Валентина Генова Василева, Д-р Даниел 
Стефанов Илиев, Лилия Василева Вълчева и Д-р Стефан Филев Филев за дейността им като 
членове на Съвета на директорите през 2017 година.” - да гласува положителен вот.  

 



 

По точка 7 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на 
годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019 година, с проект за 
Решение: „Общото събрание  избира и назначава за регистриран одитор за проверка и заверка 
на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2019 година господин 
Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465.” - да гласува положителен вот.  

По точка 8 от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите, с проект за 

Решение: „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, съгласно 

предложението от акционера Държавата.” - да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 

интересите на общината. 

По точка 9 от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите, с 

проект за Решение: „ОСА определя три годишен мандат на новоизбрания Съвет на 

директорите.” - да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в интересите на общината. 

По точка 10 от дневния ред: Определяне възнаграждението на Съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управлението, с проект за Решение: „ОСА определя 
възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено 
управлението, 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 №9/2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, 
като членовете на Съвета на директорите, на които не възложено управлението могат да 
получават това възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на императивните 
разпоредби на нормативен акт.” - да гласува положителен вот.  

По точка 11 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството, с проект за Решение: 
„ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера 
Държавата.” - да гласува отрицателен вот.  

По точка 12 от дневния ред: Вземане на решение за промени в Устава на дружеството, с 
проект за Решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на 
дружеството.” - да гласува отрицателен 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 №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №488 

 

 

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 №12, 13 и 14 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

12 

Помещение /Клинична лаборатория/ с обща полезна площ  14,20 кв.м., находящо се на 

първия етаж в сградата на болницата в гр.Полски Тръмбеш, ул.,,Търговска” №92, 

представляваща имот с идентификатор 57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски 

Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3678/18.08.2017 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

13 
Незастроен УПИ IX кв.50 по ПУП на с.Иванча, с площ 1100 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №741/20.05.2003 г., за земеделско ползване. 

14 

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. 

 

1.2 Земеделски земи: 

землище № имот  НТП местност  площ дка. АОС 

П.Тръмбеш 

Част от 

57354.32.13 

Изоставена 

орна земя 

Хисаря 20,000 №3464/02.07.2015 г. 

3. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2018 г. 

Под №4  да се включи следният имоти частна общинска собственост, а именно: 

4 

Поземлен имот №000057 с площ 1,190дка. и НТП „Друг сескостопански терен” по КВС 

на село Климентово, частна общинска собственост, съгласно АОС №3714/17.04.2018 г. 

на Община Полски Тръмбеш. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД 

АРЕНДА ПРЕЗ 2018г. 

Населено място Номер на имот 

Площ в 

дка. НТП АОС 

с.Куцина 40782.39.163 11,274 Друг вид земеделска земя №3713/17.04.2018 г. 

с.Масларево 000044 12,071 Овощна градина №1265/18.03.2004 г. 

с.Масларево 000046 12,998 Овощна градина №1266/18.03.2004 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 №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №489 

 

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 

следните имоти частна общинска собственост: 

Населено място Номер на имот 

Площ в 

дка. НТП АОС 

с.Куцина 40782.39.163 11,274 Друг вид земеделска земя №3713/17.04.2018 г. 

с.Масларево 000044 12,071 Овощна градина №1265/18.03.2004 г. 

с.Масларево 000046 12,998 Овощна градина №1266/18.03.2004 г. 

   Общо 36,343     

2.Определя срок на арендното правоотношение - 25 /двадесет и пет/ стопански години. 

3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имотите по т.1 от 

настоящото решение в размер на 910,00 /деветстотин и десет/ лева. 

4.Определя депозит за участие в размер на 300,00 /триста/ 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 №3713/17.04.2018 г. 2.Копие на АОС  №1265/18.03.2004 г. 

3. Копие на АОС  №1266/18.03.2004 г. 4.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-10-

1950/16.04.2018 г. 5.Копие на становище на Кмета на с. Куцина. 6.Копие на становище на 

Кмета на с. Масларево. 

 

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 №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №490 

 

 

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 /Клинична лаборатория/ с обща полезна площ  14,20 кв.м., находящо се на първия 

етаж в сградата на болницата в гр.Полски Тръмбеш, ул.,,Търговска” №92, представляваща имот 

с идентификатор 57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №3678/18.08.2017 г. на Община Полски Тръмбеш. 

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

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 92,00 /деветдесет и два/ 

лева, без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 200,00 /двеста/ 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. 

Приложение: 1.Копие на АОС №3678/18.08.2017 г. 2.Копие на заявление с рег.индекс 

№СА-02-05-2578/17.05.2018 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 №34/29.05.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №491 

 

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. 

Приложение: 1.Копие на АОС №171/02.06.2000 г. 2.Копие на заявление с рег.индекс 

№СА-02-05-853/18.05.2018 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 

 


