ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 631
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговския закон и чл.23, ал.1, т.4 от „Наредба
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“ на Общински
съвет гр.Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Приема Отчет за дейността на Общински център за развитие“ ЕООД
Тръмбеш за 2018 година.
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гр.Полски

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 632
На основание чл. 21, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и дейности на
бюджетна издръжка в Община Полски Тръмбеш, одобрена с Решение № 517 от Протокол №
41/18.12.2018 г., както следва:
1. Считано от 01.05.2019 г. се увеличава числеността, както следва:
1.1. В т.4. Дейност Спортни бази и спорт за всички с 8 /осем/ бройки за периода от
01.05.2019 г. до 01.10.2019 г., включващи спасители, продавач павилион и
билетопродавачи, както следва:
било:
Дейност Спортна база и спорт за всички - 7 бройки
става:
Дейност Спортна база и спорт за всички - 15 бройки;
1.2. В т.5. Дейности по почивното дело и социалния отдих с 6 /шест/ бройки за периода
от 01.05.2019 г. до 01.10.2019 г., включващи билетопродавачи и чистачи в Минерални
бани гр. Полски Тръмбеш и в открити лечебни къпални с. Обединение, както следва:
било:
Дейности по почивното дело и социалния отдих - 2 бройки
става:
Дейности по почивното дело и социалния отдих - 8 бройки
2. Останалите раздели и точки в структурата не се променят.
3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури,
съобразно изискванията на всички нормативни документи.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 633
На основание чл.21, ал.(1) т.6 и т.23, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124, ал.(2) и ал.(3) от Закона за публичните финанси и във връзка с
чл.37 ал.(2) и ал.(3) от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш реши:
1. Приема промени по Бюджет 2019 на Община Полски Тръмбеш, както следва:
I. Разходи за делегирани от държавата дейности
1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
4.1 Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“
§ 10 00 – Издръжка
- 36 000 лв.;
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
+36 000 лв.;
в т.ч.:
§§ 52 04 - придобиване на транспортни средства
+36 000 лв.;
II. Разходи за местни дейности
1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
+15 000 лв.;
1.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие“
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
+15 000 лв.;
2. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
2.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§ 52 – 00 - Придобиване на ДМА
в т.ч.:
§§ 52 06 - изграждане на инфраструктурни обекти

+10 000 лв.

3. Функция „Икономически дейности и услуги“
3.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т.ч.:
§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
§§ 52 04 - придобиване на транспортни средства

-25 000 лв.;

+10 000 лв.;
+10 000 лв.;

-25 000 лв.;
+3 700 лв.;
-28 700 лв.;

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни
активи и основен ремонт за 2019 на Община Полски Тръмбеш:
- обекти финансирани със собствени приходи(преходен остатък от 2018г.)
параграф
наименование
било
става
§ 52 00
Автомобил
0
36 000

- обекти финансирани с приходи от приватизация и продажба на нефинансови активи
параграф
наименование
било
става
§ 51 00
Основно обновяване на детска площадка в градския
0
15 000
парк на гр.Полски Тръмбеш – ИП и СМР
§ 52 00 Парк със спортен сектор и детска площадка
0
10 000
с.П.Каравелово -ИП и СМР
§ 52 00 Водоструйка
0
3 700
§ 52 00 Товарен автомобил - автовишка
28 700
0
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 634
На основание чл.21, ал.(1), т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.83 ал.(2) от Закона за публичните
финанси и чл.28 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Одобрява Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Полски Тръмбеш за периода 2020-2022 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 635
На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Дава съгласие да се отпуснат собствени средства от бюджета на Община Полски
Тръмбеш за 2019 година, за дофинансиране отпечатването на книга- „Село Каранци” с автор
Веселина Генова в размер на 2000 лева.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 636
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища Общински съвет
гр.П.Тръмбеш реши:
1. Приема Доклад за осъществените дейности на читалищата в Община Полски
Тръмбеш през 2018г.
2. Приема Отчет за изразходваните средства по бюджета за 2018г на Община Полски
Тръмбеш-дейност „Читалища”
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 637
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.19, ал.2 от Закона социалното подпомагане и чл.36 б, ал.4 от Правилника за
прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Полски Тръмбеш
през 2020 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 638

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл. 3 от Правилника за
прилагане на закона за закрила на детето, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. в Община Полски Тръмбеш.

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

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 639

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, и т. 23 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), Общинския съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да кандидатства пред Фонд „Социална
закрила” към МТСП с проектно предложение „Подобряване на материалната база на Домашен
социален патронаж Полски Тръмбеш - 2019".
2. Дава съгласие за осигуряване на собствен принос от общинския бюджет в размер на
10% от общата стойност на проектното предложение в размер на 2990 лева.
3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши всички необходими
действия по подготовка на проектното предложение и кандидатстване пред Фонд „Социална
закрила" към МТСП.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 640
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 2019 г., приета с Решение №597 по
Протокол №42/31.01.2019 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 2019 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №9 и 10 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:
Терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.2474
по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС
9
№3032/28.11.2011 г., за поставяне на Открити щандове и маси за сергийна търговия за
продажба на нехранителни стоки, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за
разполагане на временни съоръжения.
Сграда с идентификатор 57354.300.2374.3 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, частна
10
общинска собственост, съгласно АОС №3049/19.12.2011 г.
3. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2019 г.
Под №4 да се включи следният имот общинска собственост, а именно:
Урегулиран поземлен имот VI в стр. кв. 724 по ПУП на с.Петко Каравелово, с площ
4
2012 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2533/08.12.2008 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 641
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
терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.2474 по КК и
КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011
г., за поставяне на Открити щандове и маси за сергийна търговия за продажба на нехранителни
стоки, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни
съоръжения.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ годишни летни периода, считано
от 01 юни до 31 август за 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 г.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 60,00 /шестдесет/ 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 Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на скица на ПИ с
идентификатор 57354.300.2474. 3.Копие на АОС №3032/28.11.2011 г. 4.Копие на заявление с
рег.индекс №СА-02-05-4936/26.07.2018 г.
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 №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 642
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.39, ал.3, от Закона
за общинската собственост, чл.42, ал.6 от от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Николай Василев Николов, с адрес:
гр. Дебелец, ул.”Работническа” №10, собственик на 190 броя пчелни семейства с
регистрационен номер на пчелина №BG0450300325, Поземлен имот с идентификатор
40782.71.216 по КК и КР на село Куцина, с площ 2151 кв.м., с НТП „изоставена орна земя”,
частна общинска собственост, съгласно АОС №3765/15.04.2019 г., за разполагане на пчелни
семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота, считано от 01.06.2019 г. при
годишен наем в размер на 60,23 лева /шестдесет лева двадесет и три стотинки/. 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 Николай
Василев Николов.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-939/04.02.2019 г.
2.Копие от АОС №3765/15.04.2019 г.
3.Копие от регистрационен номер на пчелина №BG0450300325.
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 №45/25.04.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 643
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи Договор с
упълномощен представител на Сдружение „Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски
Тръмбеш за предоставяне на един двоен коридор на късата и плитка част на открит плувен
басейн, намиращ се в гр.Полски Тръмбеш - “Плувен комплекс”, представляващ имот с
идентификатор 57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска
собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011г., за нуждите на спортния клуб, за срок от
15.06.2019 г. до 31.08.2019 г. в следните часови диапазони:
– всеки работен ден от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа
– всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 18:00 до 19:00 часа.
2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише договор за заем за
послужване с упълномощен представител на Сдружение „Спортен клуб по плуване – Янтра”
гр.Полски Тръмбеш.
Приложения:
1. Копие на Искане от Проф. д-р Людмил Петров – Председател на УС на „Спортен
клуб по плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш.
2. Проект на договор за заем за послужване.
3. Копие на Решение за вписване в регистъра на юридически лица с нестопанска цел
при Окръжен съд-гр.Велико Търново на Сдружение „Спортен клуб по плуване –
Янтра” гр.Полски Тръмбеш.
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

