ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 49
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:
Определя за представители на Община Полски Тръмбеш в Общото
събрание на “Асоциация Общински гори”, както следва:
1. Маринета Тодорова Йорданова Председател на Общински съвет
Полски Тръмбеш за пълномощен представител;
2. Ваня Ангелова Иванова – Ръководител звено „Управление на
общински гори” за заместник пълномощен представител.

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 50
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и чл. 26, ал. 2 от Устава на
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ЯНТРА - ЛОМ 2008, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
ОПРЕДЕЛЯ за представител на Община Полски Тръмбеш в Общото
събрание на сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за
управление на отпадъците „Янтра - Лом 2008”, Георги Александров Чакъров
– КМЕТ на Община Полски Тръмбеш

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 51
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с Решение №6 от
15.12.2015 г. от проведено заседание на общото събрание на Регионално
сдружение за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област
Русе), Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
ДАВА СЪГЛАСИЕ средствата, внасяни от община Полски Тръмбеш,
като целеви разходи през годините, възстановени в резултат на верификация
от страна на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда” по
договори сключени с изпълнители преди датата на сключавене на Договор за
безвъзмездна финансова помощ №DIR-5112122-С010 за проект №DIR5112122-8-76 “Изграждане на регионалната система за управление на
отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)” одобрен за финансиране по
процедура № BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални
системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, Област
Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков),
Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и
Ямбол” по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.”. да се използват за обезпечаване на разходите
за държавни такси и адвокатски хонорари.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 52
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка Решение №5
от 15.12.2015 г. от проведено заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
(Бяла, област Русе), Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат използвани натрупаните до края на 2015 г.
отчисления по чл.71е от ЗУО (Отм. ДВ бр.53 от 13.07.2012г.) и чл. 64 от
ЗУО (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г, в сила от 13.07.2012г.) в размер на
532 699,69 лева за доизграждане на Регионалната система за управление
на отпадъците.
2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подаде
заявление до РИОСВ-Велико Търново съгласно изискванията на чл.25 от
Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне
размера на обезепеченията и отчисленията, изисквани при депониране на
отпадъци, за изразходване на събраните до края на 2015 година финансови
средства за доизграждане на Регионалната система за управление на
отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе).

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 53
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:
ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Бяла, от името на Община Полски
Тръмбеш, в качеството й на член на РСУО ЯНТРА - ЛОМ 2008, да подаде
Заявление до Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на
13 721 307,11 лв. без ДДС или 16 465 568,54 лева с ДДС за финансиране на
обект: „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в
регион Борово/Бяла” и Довеждаща инфраструктура за външни връзки на
площадката с републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата
инфраструктура.

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 54

На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 141, ал.4 от
Търговския закон, вр. чл. 25, ал.1, т. 1 от Наредба за упражняване правата на
собственост на общината върху общинската част от капитала на търговските
дружества на ОбС Полски Тръмбеш и т.1 от Раздел VII „Прекратяване на
договора“ от Договор за възлагане на управление на еднолично дружество с
ограничена отговорност с общинско участие „ПОДЕМ“ЕООД, подписан на
29.04.2013 г., и Заявление с рег.инд. №РД-02-04-961/25.01.2016г. на ОбС
Полски Тръмбеш от Управителя на „ПОДЕМ”ЕООД – Веселин Йорданов
Маринов, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Считано от 01.02.2016 г. прекратява Договор за възлагане на
управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско
участие „ПОДЕМ“ЕООД, подписан на 29.04.2013 г. с управителя Веселин
Йорданов Маринов по взаимно съгласие на страните.
2. Не се дължи еднократно изплащане на брутно трудово
възнаграждение на управителя Веселин Йорданов Маринов.
3.Освобождава от длъжността управител на еднолично дружество с
ограничена отговорност с общинско участие „ПОДЕМ“ЕООД, Веселин
Йорданов Маринов, без да го освобождава от отговорност и оттегля
овластяването му, като името му да бъде заличено от търговския регистър.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 55
На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 147, ал.2, вр. с
чл. 137, ал. 1, т.5, във връзка с чл. 147, ал.1, пр. 2-ро, вр. чл. 141, ал. 2, изр. 1во от Търговския закон, във връзка с чл. 7, т.5 от Наредба за упражняване
правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на
търговските дружества на ОбС Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш
реши:
1. Избира за Управител на общинско предприятие - еднолично
търговско дружество „ПОДЕМ“ ЕООД гр. Полски Тръмбеш, Марияна
Петрова Йорданова с ЕГН 5803261475 и постоянен адрес гр. Полски
Тръмбеш, ул.”Антим I”№5, за срок до провеждане на конкурс.
2. Определя възнаграждение на управителя Марияна Петрова
Йорданова в размер на 900 /деветстотин/ лв.
3. Възлага на новия управител Марияна Петрова Йорданова да извърши
необходимите законови процедури пред СВ, АВ – ТР по вписване на новите
обстоятелства, касаещи промени в представителството на дружеството.
4. Възлага на Кмета на общината да подпише договор за възлагане на
управлението на общинско предприятие – еднолично търговско дружество
„ПОДЕМ“ЕООД, считано от 01.02.2016 г.
5. Задължава новия управител Марияна Петрова Йорданова да възложи
извършване на цялостен одит на дружеството за периода 2013 – 2015 година.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
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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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 56
На основание чл.17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и
развитие на културата , Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Календара за по-крупните културни прояви през 2016г. в
Община Полски Тръмбеш с разпределените суми по мероприятия.

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 57
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет – гр.Полски
Тръмбеш реши:
Приема План за младежта в община Полски Тръмбеш за 2016г.

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 58
На основание чл.17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Спортно-туристическия календар за 2016г. в Община Полски
Тръмбеш с разпределени суми по мероприятия.

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 59
На основание чл. 21 ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет - гр.Полски
Тръмбеш реши:
1. Считано от 01.01.2016г. детските градини на територията на Община
Полски Тръмбеш да прилагат системата на делегирани бюджети за
делегираните държавни и местни дейности.
2. Делегира право на директорите на общинските детски заведения,
прилагащи системата на делегираните бюджети, да реализират собствени
приходи, в т.ч. приходи от имотите и вещите - общинска собственост,
предоставени им за ползване и стопанисване, и от такси за ползване на
детски градини.
3. Определя единен разходен стандарт за 2016г. за местна издръжка за 1
дете до 4-годишна възраст (включително) в размер на 430 лв.
4. Определя единен разходен стандарт за 2016г. за местна издръжка за 1
дете в подготвителна целодневна група в детска градина в размер на 277 лв.
5. Възлага на Кмета на Общината със заповед да организира процеса по
прилагането на делегиран бюджет в детските градини.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 60
На основание чл. 21 ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет - гр.Полски Тръмбеш реши:
Считано от 01.01.2016 г. се определят следните разпоредители с бюджет от втора степен
по бюджета на Община Полски Тръмбеш:
1. СОУ „Цанко Церковски" гр. Полски Тръмбеш - Директора на училището;
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Раданово- Директора на училището;
3. ОУ „Васил Левски" с. Петко Каравелово - Директора на училището;
4. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Страхилово- Директора на училището;
5. НУ „Христо Ботев" с. Орловец- Директора на училището;
6. ЦДГ „Детски свят" гр. Полски Тръмбеш - Директора на детската градина;
7. ЦДГ „Първи юни" с. Раданово- Директора на детската градина;
8. ЦДГ „Незабравка" с. Петко Каравелово - Директора на детската градина;
9. Кметство с. Раданово - Кметът на кметството;
10. Кметство с. Петко Каравелово - Кметът на кметството;
11. Кметство с. Обединение - Кметът на кметството;
12. Кметство с. Павел- Кметът на кметството;
13. „Исторически музей" гр. Полски Тръмбеш - Директора на Исторически музей;
14. ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество" гр. Полски Тръмбеш - Директора
на Общинското предприятие;
15. ОП „Чистота" гр. Полски Тръмбеш- Директора на предприятието;
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общ.съветници
16
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“За”
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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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл.21, ал.(1), т.5 и т.6, ал.(2) и чл.52 ал.(1), от ЗМСМА, Общински
съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Приема бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2016 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 9 000 000 лв. (Приложение №1 ), в т.ч.
1.1.1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на
4 969 689 лв., в т.ч.:
- Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер
на 4 110 458 лв.;
- Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи – 144 000 лв.;
-Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки в
размер на (-3 454 лв.)
-Собствени
приходи(неданъчни)
по
делегираните
бюджети
на
общообразователни училища в размер на 7 869 лв.;
- Преходен остатък от 2015г. в размер на 710 816 лв.(в т.ч. от валутни сметки – 380
лв.), разпределен, както следва :
§ 88 -00 - Средства на разпореждане предоставени/събрани
от/за извънбюджетни сметки
3 454;
Дейност 122. „Общинска администрация”
70 942;
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност”
26 228;
Дейност 282 „Отбранително-мобилиз.подготовка”
27 296;
Дейност 283. „Превантивна дейност за намаляване на
последиците от бедствия и аварии”
5 494;
Дейност 311. „Целодневни детски градини”
59 727;
Дейност 318. „Подг.полудневна група в училище”
18 017;
Дейност 322. „Общообразователни училища”
255 048;
Дейност 326. „Профес.училища и проф.паралелки към СОУ”
25 042;
Дейност 337. „Извънучилищни дейности”
31 724;
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“
3 630;
Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”
43 268;
Дейност 526. „Център за обществена подкрепа”
67 038;
Дейност 546. „Домове за деца”
11 881;
Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“
56 671;
Дейност 589 „Др.служби и дейности по соц.осиг.и заетост”
229;
Дейност 713 „Спорт за всички”
5 127;
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 4 030 311 лв., в т.ч:

- Данъчни приходи в размер на 616 938 лв.;
- Неданъчни приходи в размер на 1 665 085 лв;

- Обща изравнителна субсидия – 737 200 лв.;
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 43 200 лв.;
- Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в
размер на 214 700 лв.
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето) 40 749;
- Друго финансиране
(-135 100);
- Част от преходния остатък от 2015г. в размер на 847 539 лв.(в т.ч. наличност по
срочни депозити – 201 169 лв.)., разпределен по дейности, както следва:
Дейност 122. „Общинска администрация”-дофинансирана
277 574;
Дейност 122. „Общинска администрация”-местна дейност
32 040;
Дейност 311. „Целодневни детски градини”
43 958;
Дейност 322 „Общообразователни училища” - дофинансиране
73 738;
Дейност 604 „Осветление“
55 000;
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и подд. на уличната мрежа“
135 000;
Дейност 619 „Други дейности по ЖСБ и регионално развитие“
96 389;
Дейност 740 „Музеи с местен харакер“
11 040;
Дейност 832 „Служби и д-сти по подд., ремонт и изгр. на пътищата 22 800;
Дейност 998. „Резерв“
100 000;
1.2. По разходите в размер на 9 000 000 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи ( Приложение №2, Приложение №3 и Приложение №4 ):
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 4 969 689лв., разпределени както
следва:
1.2.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 700 242 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения в размер на 518 600 лв.;
1.2.1.2. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност – 58 468 лв.;
1.2.1.3. Дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности“ – 76 596 лв.;
1.2.1.4. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия
от бедствия и аварии“ – 5 494 лв.;
1.2.1.5. Дейност 285. „Доброволни формирования“ – 7 200 лв.
1.2.1.6. Дейност 311 „Целодневни детски градини“ – 620 134 лв.;
1.2.1.7. Дейност 318 „Подготвителна група в училище“ – 64 054 лв.;
1.2.1.8. Дейност 322 „Общообразователни училища“ – 2 440 375 лв.;
1.2.1.9. Дейност 326 „Професионални училища и професионални паралелки към
средно общообразователно училище“ – 207 917 лв.;
1.2.1.10. Дейност 337 „Извънучилищни дейности“ – 31 724 лв.;
1.2.1.11. Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ – 5 210 лв.
в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 3 234 лв.;
1.2.1.12. Дейност 437 Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ –
106 134 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по
трудови правоотношения в размер на 49 920 лв.;

1.2.1.13. Дейност 526. „Център за обществена подкрепа” – 167 313 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 49 140 лв.;
1.2.1.14. Дейност 546. „Домове за деца” – 11 881 лв.;
1.2.1.15. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 147
671 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 57 200лв.;
1.2.1.16. Дейност 589 „Др.служби и дейности по соц.осиг.и заетост” - 229;

1.2.1.17. Дейност 713 „Спорт за всички” – 5 127 лв.;
1.2.1.18. Дейност 738 „ Читалища“ – 313 920 лв.;
1.3.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 351 312 лв.,
разпределени както следва:
1.3.2.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 277 574 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 196 388 лв.;
1.3.2.2. Дейност 322 „Общообразователни училища“ – 73 738 лв.;
1.3.3.За местни дейности в размер на 3 678 999 лв., разпределени както следва:
1.3.3.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 441 640лв.;
1.3.3.2. Дейност 123. „Общински съвети” – 136 175 лв., в това число средства за
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 17
500 лв.;
1.3.3.3. Дейност 311 „Целодневни детски градини“ – 229 626 лв.;
1.3.3.4. Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в ОДЗ“ – 1 500 лв.;
1.3.3.5. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – 258 120 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 104 625 лв.;
1.3.3.6. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – 115 579 лв., в това
число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 72 469 лв.;
1.3.3.7. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 3 000 лв.;
1.3.3.8. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – 1 500 лв.;
1.3.3.9. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – 255 000 лв.;
1.3.3.10. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – 190
000 лв.;
1.3.3.11. Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството
и регионалното развитие“ – 297 942 лв.;
1.3.3.12. Дейност 622 „Озеленяване“ – 50 000 лв.;
1.3.3.13. Дейност 623 „Чистота“ – 549 628 лв., в това число средства за заплати и
възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 266 550 лв.;
1.3.3.14. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и соц. отдих“ – 24 488 лв., в
това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 5 625 лв.;
1.3.3.15. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – 192 485 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 49 570 лв.;

1.3.3.16. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с местен характер“ – 115 170 лв., в това число средства за заплати
и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 38 750 лв.;
1.3.3.17. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – 5 000 лв;
1.3.3.18. Дейност 759 „Други дейности по културата“ – 39 800 лв.;
1.3.3.19. Дейност 829 „Др.дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“
– 37 928 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по
трудови правоотношения в размер на 14 250 лв.;
1.3.3.20. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата“ – 166 284 лв.;
1.3.3.21. Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ – 2 000 лв.;
1.3.3.22. Дейност 898 „ Други дейности по икономиката“ – 425 385 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 171 070 лв.;
1.3.3.23. Дейност 998 Резерв – 140 749 лв ;

2. Приема индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз
съгласно Приложение № 5.
3. Приема инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш за 2016г. ( без
разпоредителите, прилагащи системата на делегирани бюджети) в размер на 1 148 598 лв.,
съгласно приложен поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен
ремонт в Община Полски Тръмбеш.(Приложение №6);
4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 20162018г., съгласно Приложение № 7;
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално–битови в размер на 3% от начислените трудови възнаграждения;
5.2. Представителни разходи в размер на 14 200 лв., в т.ч :
1/За общинска администрация
10 000 лв.;
2/За общински съвет
3 000 лв.;
3/За кметства на самостоятелен бюджет
100лв.;
4/За кметства без самостоятелен бюджет
80лв.;
5.3. Съгласно приет Календар за по-крупните културни прояви в Община Полски
Тръмбеш през 2016г. – 35 000 лв.;
6. Утвърждава списък на длъжностите и поименен списък на лицата, които имат право на
транспортни разходи (Приложение № 8);
7.(1) Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 37
000 лв., за следните клубове: СК по бадминтон „Янтра-94”, СК по баскетбол „Янтра-48”,
ФК „Янтра”- П.Тръмбеш, ФК „Вихър”- с.Раданово, ФК „Удар-99” с.П.Каравелово, ФК
„Стрела” - с. Обединение, ФК „Устрем” – с.Масларево, СК по плуване „Янтра”- Полски
Тръмбеш, С „Клуб на спортистите и туристите ветерани – Янтра 11“ – П.Тръмбеш, СК по
тенис на маса „Янтра 2012“ гр.Полски Тръмбеш и С „Спортен клуб „Орловец“ –
гр.Полски Тръмбеш.
7.(2) Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на средствата.
8.(1) Утвърждава средства за изпълнение на годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш в размер на 4 800 лв.
8.(2) Упълномощава кмета на общината да разпредели средствата по читалища.
9. Утвърждава размер на членски внос в НПО – 10 500 лв.;

10. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2016 година по бюджета на общината в размер на 8 500 000 лева, като
наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 5 % от
средно годишния размер на разходите за последните четири години, или 400 000 лева.
11. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат
поети през 2016 година в размер на 8 500 000 лева, като към края на годината поетите
ангажименти за разходи задължения не могат да надвишават 30 % от средно годишния
размер на разходите за последните четири години, или 2 250 000лева.
12. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2016г.,
включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, е 4 000
000 лв.
13. Максималният размер на общинският дълг към края на 2016г., включително по
инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, не може да надвишава
3 000 000 лв.
14. Максималният размер на помощта за подпомагане разходите за погребение на
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, за 2016 г. е 420 лв.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2016 г. в размер на 5 400 лв.
16. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския бюджет
по тримесечия, разпоредители с бюджет от втора степен и населени места.
17. Дава съгласие при наличие на свободни средства, същите да бъдат депозирани в банка.
18. Възлага на кмета на общината:
18.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити;
18.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата
за финансово управление и контрол;
19. Предоставя следните правомощия на кмета:
19.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата дейности
–между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение на
дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите на
делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната
делегирана дейност;
19.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности между утвърдените
разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите;
19.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани
средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 62
На основание чл.21, ал.(1), т.7 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8 от Закона за местните данъци и такси и чл.11, ал.3 от Закона
за нормативните актове, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши:
В Наредба №14 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите на територията на Община Полски Тръмбеш ( Приета с Решение № 701/
04.03.2003 г. на Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш, изменена и допълнена с
Р.734/08.04.2003г., изм.Р.783, Р.784 /11.07.2003г., изм. Р.803/31.07.2003г., изм. Р.838/
23.09.2003г., изм.и доп. Р.25/22.12.2003г., Изм. и доп.
Р.150/24.06.2004г.; Р.175,
Р.176/29.07.04г.; Изм. и доп. Р.231/17.11.2004г.; Изм и доп. Р.286/27.01.2005г.; Изм.идоп.
Р.321/24.02.2005г.; Изм.Р.404 /19.08.05г.; Р.407/19.08.2005г;Изм. и доп.Р.474/2005 г.;
Р.492/2005;
Изм.
и
доп.
Р.603,604/26.05.06г.;
Изм.
Р.614/23.06.2006г.;
Р.661/31.08.2006г.;Р.740/28.02.07г.; Изм.Р.765/29.03.2007г., Р.794/12.06.2007г., Р.822/
28.06. 2007г., Р.823/28.06.07г., Р.837/27.07.2007г.,Р.№19/12.12.2007г,Р.№79/31.01.2008г.,
Р.№93/28.02.2008г.,
Р.№
139/
24.04.2008г.
Р.№147/15.05.2008г.;
Решение
№159/29.05.2008г., Решение №186/17.07.2008г, Решение №204/31.07.2008г.; Решение
№275/30.10.2008г.;
Решение
№282,
Р.289/27.11.2008г.;
Р.№328/29.01.2009г.;
Р.№356/26.02.2009г., Р.№380/ 26.03.2009г., Решение № 409/22.05.2009г. и Решение
№429/18.06.2009г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, Изм. и доп.Р.437/30.07.2009г., Изменена и
допълнена с Решение №500/29.12.2009г., Изменена и допълнена с Решение
№583/20.05.2010г., Изменена и допълнена с Решение №667/23.12.2010г.; Изм. и доп.
Решение №№755, 756/26.05.2011г.; Изм. и доп. Р№№777, 784/30.06.2011г.,
Изм.Р.37/28.12.2011г., Доп. Р.95/28.03.2012г.; Изм. и Доп. Р№№120, 123/ 31.05.2012г.;
Изм. и Доп. Р№145/28.06.2012г.; Р.№192/23.08.2012г. Доп. Р.225/25.10.2012г.,
Изм.Р.245/18.12.2012г.; Изм. Р.303/28.03.2013г. Изм.Р.334/30.05.2013г., Изм. и доп.
Р.371/25.07.2013г., Изм.Р.434/11.12.2013г., Изм. и доп.Р.495/29.05.2014г., Изм.
Р.513/31.07.2014г., Изм. Р.540/25.09.2014г., Изм. Р.571/18.12.2014г. на Общински съвет
гр. Полски Тръмбеш.) се правят следните изменения и допълнения в сила от 01.01.2016г.:
§1. В чл. 18:
а) ал. 8 се изменя така:
„(8) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на
молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от
законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти, върху
които са построени.“
б) създава се нова алинея (9):
„(9) Освобождаването по ал. 8 е при условие, че имотите не се ползват със
стопанска цел, несвързана с пряката им богослужебна дейност.

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

Гласували:
“За”
16

“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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 63
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.11, ал.3 от Закона за нормативните
актове, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши:
В Наредба №22 за определяне на местните данъци на територията на Община
Полски Тръмбеш (Приета с Решение № 80/31.01.2008г., изменена и допълнена с Решение
№330/29.01.2009г,
№499/29.12.2009г.,
№680/27.01.2011г.,№270/31.01.2013г.,
№433/11.12.2013г., №514/31.07.2014г., №581/29.01.2015г.на Общински съвет гр. Полски
Тръмбеш.) се правят следните изменения и допълнения, в сила от 01.01.2016:
§1. В чл. 10 се създава нова алинея (3):
„(3) За недвижимите имоти, придобити през текущата година, данъкът се
заплаща в сроковете по ал. 1, а в случаите, в които придобиването е след изтичане на
сроковете по ал. 1, данъкът се заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на
имота.“
§2. . В чл. 12:
а) в ал. 1, т.15 текста "чл.25“ се заменя с "чл.48";
б) в ал. 1, т.16 текста "чл.25“ се заменя с "чл.48";
в) създава се нова алинея (6):
„(6)Освобождаването от данък по ал. 1, т. 15 и 16 не се прилага в случаите, в
които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на
предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства
§3. В чл. 19 текста „ по чл.17“ се заличава;
§4. В чл. 42, ал.(1), т.1 се изменя така:
"1. държавните и общинските органи и организации на бюджетна издръжка,
които са със специален режим на движение, линейки и пожарни на други лица, както и на
Държавна агенция "Технически операции" за изпълнение на дейностите, определени със
закон.”;
§5. В Приложение №1 „ Патентни дейности“, т.5 текста „ Средства за подслон
и“ се заличава;
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 64
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното управление и местната
администрация и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба с 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 в
Община Полски Тръмбеш през 2015 г.

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

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 65
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 Живко Христов
Гечков, с адрес: гр.Горна Оряховица, ул.”Акация”, №2, бл.1, вх.А, ет.3, ап.5,
собственик на 10 броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина
№5193-0453, Поземлен имот с кадастрален №000108 по КВС на село Полски
Сеновец, с площ 5,080 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3476/12.01.2016 г., за разполагане на пчелни семейства.
2.Определя пет годишен срок за ползването на имота при годишен наем
в размер на 20,32 /двадесет лева и тридесет и две стотинки/ 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 Живко Христов Гечков.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
“Против”
16
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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 66
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.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:
Площ
Населено място Номер на имот в дка.
НТП
АОС
Друга селскостопанска
№2930/08.06.2010
с.Каранци
№000011
216,348 територия
г.
Друга селскостопанска
№2932/08.06.2010
с.Каранци
№000028
25,739 територия
г.
Общо
242,087
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 3875,00 /три хиляди осемстотин седемдесет и пет/
лева.
4. Определя депозит за участие в размер на 1000,00 /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.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 67
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.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 с кадастрален №000070 с НТП „нива” по
КВС на с.Обединение, с площ 44,599 дка, частна общинска собственост,
съгласно АОС №1939/01.07.2004 г.
2.Определя срок на арендното правоотношение - 20 /двадесет/
стопански години.
3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на
имота по т.1 от настоящото решение в размер на 1250,00 /хиляда двеста и
петдесет/ лева.
4.Определя депозит за участие в размер на 500,00 /петстотин/ 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 №1939/01.07.2004 г. 2.Копие на
заявление с рег.индекс №СА-02-10-149/13.01.2016 г. 3.Копие на становище
на Кмета на с.Обединение.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 68
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните
заведения и чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Отдава под наем, без търг или конкурс на ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА
ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ
КАБИНЕТ – Д-Р ТИХОМИР КАРАИВАНОВ”, ЕИК 104508171, със
седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община
Павликени, гр.Павликени 5200, ул.”Оборище” №14, представлявана от Д-р
Тихомир Недков Караиванов, част от недвижим имот, а именно: Помещения
/лекарски кабинет/ - манипулационна, склад и чакалня с обща полезна площ
28,90 кв.м.,находящи се в СЗУ с.Орловец, намиращ се в част от първия етаж,
северно крило на двуетажна масивна сграда построена в УПИ III, стр.кв.1516 по ПУП на с.Орловец, публична общинска собственост, съгласно АОС
№125/12.07.1999г. на Община Полски Тръмбеш, за извършване на
извънболнична медицинска помощ.
2. Определя пет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1,
при месечен размер на наемната вноска 17,70 лева /седемнадесет лева и
седемдесет стотинки/, с включен ДДС.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи
договор за наем със ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р ТИХОМИР
КАРАИВАНОВ”.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 69
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 обект: Помещение с площ от 6,00 /шест/ кв.м., находящо се на 6
/шести/ етаж в сграда за административни нужди на Общинска
администрация Полски Тръмбеш с идентификатор 57354.300.2410.2 по КК и
КР на гр.Полски Тръмбеш, както и площ от 6.00 /шест/ кв.м., находящи се на
съществуваща мачта тип ЖР върху покрива на същата сграда – публична
общинска собственост, съгласно АОС №3142/02.07.2012г. на Община Полски
Тръмбеш, за монтиране и използване на телекомуникационни съоражения.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 335,00
/триста тридесет и пет/ лева, без ДДС.
4.Определя депозит за участие в размер на 500,00 /петстотин/ 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
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“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 №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 70
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската
собственост, чл.51, ал.4 от Наредбата за реда и придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш
реши:
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на „ПОДЕМ” ЕООД, със
100 % общинско участие в капитала на дружеството, ЕИК 000110952, със
седалище и адрес на управление: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Тунджа” №10,
представлявано от Управителя Веселин Йорданов Маринов, за срок от 10
/десет/ години, върху част от недвижим имот, а именно: Сграда с
идентификатор 57354.300.2486.2, с предназначение: сграда на транспорта със
ЗП 116 кв.м., Сграда с идентификатор 57354.300.2486.3, с предназначение:
сграда на транспорта със ЗП 259 кв.м., Сграда с идентификатор
57354.300.2486.4, с предназначение: сграда на транспорта със ЗП 87 кв.м.,
построени в Поземлен имот идентификатор 57354.300.2486 по КК и КР на
гр.Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС
№3036/28.11.2011 г.
2. Всички консумативни разходи по използването на имота по т.1 от
настоящото решение /ток, вода и други подобни/ са за сметка на Ползвателя.
3. 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
16

Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

Гласували:
“За”
“Против”
“Въздържал се”
16
0
0
Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №6/28.01.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 71
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 обект: Помещение за офис с обща полезна площ 10,26 кв.м.,
находящо се на втори етаж в комбинирана административна сграда на
Кметство с.Петко Каравелово, построена в УПИ VII-349 кв.42 по ПУП на
с.Петко Каравелово, публична общинска собственост, съгласно АОС
№266/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш.
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 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.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
16
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Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

