ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 91
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 общинска
администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Приема Отчет за дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш и неговите
комисии за второто полугодие на 2019г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 92
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 гр. Полски
Тръмбеш за 2019 година.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 93
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски закон и чл.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 Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр.Полски Тръмбеш за 2019г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 94
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Удължава срока на предоставения временен безлихвен заем от бюджета на Община
Полски Тръмбеш по Решение № 348/27.06.2013г. на Общински съвет гр.Полски
Тръмбеш, променено с Решение № 536/25.09.2014г., Решение № 681/30.07.2015г. и
Решение № 272/26.01.2017г.
2. Приема нов погасителен план на вноските по заема:
- До 31.12.2020 г. – 20 000,00 лева
- До 31.12.2021 г. – 20 000,00 лева
- До 31.12.2022 г. – 30 000,00 лева

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
1

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 95
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски закон и чл.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 Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр. Полски Тръмбеш за първо
тримесечие на 2020г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 96
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 2019 година. Решения от № 669 до № 695 за период 30.07.2019г. – 30.09.2019г. и
решения от № 1 до № 40 за период 11.11.2019г. до 31.12.2019г.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Полски Тръмбеш за
II -то полугодие на 2019 година.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 97
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 2020 на Община Полски Тръмбеш, както
следва:
I.
Приходи – местни дейности:
1.1.1. §§ 45-01- текущи помощи и дарения от страната
лв.;

+500

II. Разходи за местни дейности
1.2.1. Функция „Общи държавни служби“
1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 00 – Издръжка
- 2 000
лв.;
§ 46 00 – Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности+2
000лв.;
1.2.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
1.2.2.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
лв.
§ 10 00 – Издръжка
лв.;
1.2.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
1.2.3.1. Дейност 759 „Други дейности по културата“
§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания за персонала
лв.;
§ 52 00 - Придобиване на ДМА
лв.;

+500
+500

-4 050
+4 050

в т.ч.:
§§ 52 19 придобиване на други ДМА
лв.;

+4 050

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт за 2020 на Община Полски Тръмбеш:
2.1. Обекти финансирани със собствени приходи
параграф
наименование
било
става
§ 52 00 Скулптура - бюст на народната певица Мита Стойчева
0
4 050

3. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от
Европейския съюз:
3.1. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община
Полски Тръмбеш – Компонент 3“ по ОП „ Развитие на човешките ресурси“ –
BG05M9OP001-2.101-0072-C01
параграф
наименование
било
става
§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския
0
24 852
съюз
Всичко приходи:
24 852
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала
0
14 640
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
0
2 822
§ 10-00 Издръжка
0
7 390
Всичко разходи:
0
24 852
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 98
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, ал.5 и ал.6 от Закона за народните читалища
Общински съвет гр. П.Тръмбеш реши:
1. Приема Доклад за осъществените дейности на читалищата в Община Полски
Тръмбеш през 2019г.
2. Приема Отчет за изразходваните средства по бюджета за 2019г на Община
Полски Тръмбеш-дейност „Читалища”.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 99
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш
реши:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2020
година.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 100
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОбС
Полски Тръмбеш реши:
Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2020 г., приета с Решение
№48 по Протокол №4/30.01.2020 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 2020 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №12 и №13 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а
именно:
Терен с площ 1,00 кв.м., находящ се в западната част на втория етаж на
административната сграда на Кметство с. Раданово, представляваща сграда с
12
идентификатор 61279.500.338.1 по КК и КР на с.Раданово /построена в УПИ I квартал
137 по ПУП на с. Раданово/, публична общинска собственост, съгласно АОС
№120/12.07.1999 г., за разполагане на телекомуникационно оборудване.
Стоматологичен кабинет и част от чакарня с обща полезна площ 21,00 кв.м., заедно със
съответното оборудване, намиращи се в сградата на СЗУ с .Павел, построена в УПИ I
13
кв. 99 по ПУП на с. Павел, публична общинска собственост, съгласно АОС
№145/10.08.1999 г. на Община Полски Тръмбеш, за извършване на извънболнична
медицинска помощ.
4. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2020 г.
Под №4 да се включи следният имот общинска собственост, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 40782.61.284 по КК и КР на с. Куцина, с площ 2472
4
кв.м., НТП „Друг вид земеделска земя”, частна общинска собственост, съгласно АОС
№3821/28.02.2020 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
17
17
17
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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 101
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-95/12.05.2020 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 извънредно заседание на 09.06.2020 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, а при липса на кворум същото ще се
проведе на 11.06.2020 г. от 11:00 часа, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Кмета
на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе участие в
извънредното 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 съгласуване на Подробна
инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична
държавна и публична общинска собственост през 2020 г., която да гарантира поетапното
изпълнение на задължителното ниво на инвестициите по сключения договор с Асоциация
по ВиК – Велико Търново. Същата е част от Бизнес плана на оператора – „ВиК Йовковци”
ООД, гр. Велико Търново” - да гасува положителен вот.
По точка 2 от дневния ред: „Разглеждане писмо на Министъра на околната среда и
водите, относно предприемането на действия за осигуряване на непрекъснатосостта на
ВиК услугите и други възникнали въпроси” – да гласува съобразно вътрешните си
убеждения и в интересите на общината.
Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-2132/10.03.2020 г. от
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;
2.Проект на решение по т.1 от дневния ред;
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
17
17
17
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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 102
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл.8 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за общинската
собственост и чл.27 ал.5, чл.30 ал.1 и ал.3, чл.45 ал.1 т.2 и чл.46 ал.1 от Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски
Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши:
1.Открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на:
Поземлен имот с идентификатор 40782.61.284 по КК и КР на с. Куцина, с площ 2472 кв.м.,
НТП „Друг вид земеделска земя”, частна общинска собственост, съгласно АОС
№3821/28.02.2020 г.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 3 700,00 лева /три хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС.
3.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 % върху началната тръжна цена.
4.Определя депозит за участие в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева.
5.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и
часа за провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга,
като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и
подпише договор за покупко-продажба със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-02-1686/26.02.2020 г.
2.Копие от АОС №3821/28.02.2020 г.
3.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
4.Копие от доклад за пазарна оценка.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 103
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
ОбС - Полски Тръмбеш, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, от Закона за устройство на
територията, чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.37 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС – Полски
Тръмбеш, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1.Даване на съгласие за промяна на границите на УПИ V кв.100, УПИ I кв.100а,
част от улица с ОТ №№ 314-315 и част от улица с ОТ №№ 315-318, чрез обединяването им
в един нов УПИ I „За промишлени и складови дейности” кв.100а по ПУП на с.Страхилово
с площ 10 978 кв.м. /в това число 1621 кв.м., представляващи част от улица с с ОТ №№
314-315 и 218 кв.м., представляващи част от улица с с ОТ №№ 315-318/.
2.Обявява за частна общинска собственост: 1621 кв.м., представляващи част от
улица с ОТ №№ 314-315 по ПУП на с.Страхилово /ПИ с идентификатор 69732.500.1175
по КККР на с.Страхилово/ и 218 кв.м., представляващи част от улица с ОТ №№ 315-318
по ПУП на с.Страхилово /ПИ с идентификатор 69732.500.1176 по КККР на с.Страхилово/,
попадащи в новообразувания УПИ I „За промишлени и складови дейности” кв.100а по
ПУП на с.Страхилово /съгласно проектът за частично изменение на Подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване/.
3.Дава съгласие за прехвърляне на собствеността, чрез продажба на: 1621 кв.м.,
представляващи част от улица с ОТ №№ 314-315 по ПУП на с.Страхилово /ПИ с
идентификатор 69732.500.1175 по КККР на с.Страхилово/ и 218 кв.м., представляващи
част от улица с ОТ №№ 315-318 по ПУП на с.Страхилово /ПИ с идентификатор
69732.500.1176 по КККР на с.Страхилово/, попадащи в новообразувания УПИ I „За
промишлени и складови дейности” кв.100а по ПУП на с.Страхилово /съгласно проектът за
частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване/,
частна общинска собственост, на Стоян Димитров Рачев с постоянен адрес с.Страхилово,
общ.Полски Тръмбеш, ул.”Десета” №5 собственик на съседни имоти УПИ V кв.100 и
УПИ I кв.100а по ПУП на с.Страхилово, съгласно Нотариален акт №42 том I рег. 942 дело
№33 от 2012 г. и Договор за покупко – продажба на недвижим имот от 12.08.2011 г.,
срещу сумата от 4 630,00 лева (четири хиляди шестстотин и тридесет лева), без ДДС,
представляваща пазарната оценка на предаваемите части.
Стоян Димитров Рачев да заплати: цената на предаваемите части; 3% местен данък
изчислен върху стойността на имота предмет на продажбата по реда на чл. 47, ал. 2 от
Закона за местните данъци и такси, и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 22 за определяне размера

на местните данъци на територията на Община Полски Тръмбеш; ДДС определен
съобразно чл. 26, ал. 1, ал. 2, и ал. 3, т. 1 от ЗДДС; както и сумата от 100,00 /сто/ лева,
представляваща стойността на оценката, която се възстановява от КУПУВАЧА, съгласно
чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС Полски Тръмбеш.
4.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите
законови процедури.
Приложения: 1.Копие на скица на ПИ с идентификатор 69732.500.1175 по КККР на
с.Страхилово; 2.Копие на удостоверение за данъчна оценка на 1621 кв.м. от ПИ с
идентификатор 69732.500.1175 по КККР на с.Страхилово; 3. Копие на скица на ПИ с
идентификатор 69732.500.1176 по КККР на с.Страхилово; 4. Копие на удостоверение за
данъчна оценка на 218 кв.м. от ПИ с идентификатор 69732.500.1176 по КККР на
с.Страхилово; 5. Копие на Доклад за пазарна оценка; 6.Копие на Нотариален акт №42 том
I рег. 942 дело №33 от 2012 г.; 7.Копие на Договор за покупко – продажба на недвижим
имот от 12.08.2011 г.; 8.Копие на Решение №659 по Протокол №47/27.06.2019 г. на
Общински съвет гр.Полски Тръмбеш; 9.Копие на Проект за ЧИ на ПУП; 10.Решение
№619 от протокол №02/10.03.2020 г. на заседание на Общински експертен съвет по
устройство на територията.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 104
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 1,00 кв.м., находящ се в западната част на втория етаж на административната
сграда на Кметство с. Раданово, представляваща сграда с идентификатор 61279.500.338.1
по КК и КР на с.Раданово /построена в УПИ I квартал 137 по ПУП на с. Раданово/,
публична общинска собственост, съгласно АОС №120/12.07.1999 г., за разполагане на
телекомуникационно оборудване.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 15,00 /петнадесет/
лева, без ДДС.
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.
Приложение: 1.Копие на АОС №120/12.07.1999 г. 3.Копие на заявление с
рег.индекс №СА-02-05-3798/13.05.2020 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №7/28.05.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 105
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост,
чл.22 ал.1 и 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
Стоматологичен кабинет и част от чакарня с обща полезна площ 21,00 кв.м., заедно със
съответното оборудване, намиращи се в сградата на СЗУ с .Павел, построена в УПИ I кв.
99 по ПУП на с. Павел, публична общинска собственост, съгласно АОС №145/10.08.1999
г. на Община Полски Тръмбеш, за извършване на извънболнична медицинска помощ.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 35,00 /тридесет и
пет/ 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.
Приложение: 1.Копие на АОС №145/10.08.1999 г. 2.Копие на заявление с
рег.индекс №СА-02-05-3988/20.05.2020 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

