ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №390
На основание чл.17, ал. 1, т.1 и т.10 , и чл.21, ал.1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8 ал. 2 от Наредба № 2 от
08.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и
съоръжения, Общински съвет –гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Одобрява проект: „Преустройство на търговски обект в УПИ I, кв. 58 по ПУП на гр.
Полски Тръмбеш в „Спортна зала за тенис на маса“ ;
2. Дава съгласието си Община Полски Тръмбеш да кандидатства пред Министерството на
младежта и спорта, по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на
строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения с проект: „Преустройство на
търговски обект в УПИ I, кв. 58 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш в „Спортна зала за
тенис на маса“ на обща стойност 195 374,31 лв. с ДДС, включваща строително –
монтажни работи, и оборудване и обзавеждане.
3. Упълномощава Кмета на Общината да подготви и внесе необходимите документи за
кандидатстване.
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №391
На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет-гр.
Полски Тръмбеш реши:
1. Одобрява проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация
(ПУП-ПР) на с.Раданово, община Полски Тръмбеш, във фаза Предварителен проект,
като приема забележките на АПИ-ОПУ гр.Велико Търново, СГКК гр.Велико Търново,
ДП „НКЖИ” гр. София, които да бъдат отстранени в окончателния проект.
2. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник” пред Административен съд-Велико Търново
чрез Общински съвет-Полски Тръмбеш.
3. Приложение: 1.Предварителен проект за изменение на ПУП-ПР на с.Раданово; 2. Доклад
на Кмета на Община Полски Тръмбеш; 3. Решение № 585 от протокол № 8/27.09.2017г.
на Общински експертен съвет по устройство на територията.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №392

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет –
гр.Полски Тръмбеш реши:
4. Одобрява частичен подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУППРЗ) за разширяване на Гробищен парк, находящ се в поземлен имот № 000031 по КВС
на с. Полски Сеновец, със следните поземлени имоти: ПИ № 049073 и ПИ № 000051 по
КВС на с.Полски Сеновец и преместване на пътна връзка.
5. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник” пред Административен съд-Велико Търново
чрез Общински съвет-Полски Тръмбеш.
6. Приложение: 1.Проект за частичен ПУП-ПРЗ за разширяване на Гробищен парк
с.Полски Сеновец; 2. Доклад на Кмета на Община Полски Тръмбеш; 3. Решение № 583
от протокол № 6/09.08.2017г. на Общински експертен съвет по устройство на
територията; 4. Писмо рег. № АО-975/03.07.2017г. от Министерство на земеделието,
храните и горите, Дирекция „Поземлени отношения и комасация”.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №393
На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) във
връзка с чл. 134, ал.2, т.6 и чл.110, ал.1, т.2 от Закона за устройство на територията, Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IX, кв.27, съгласно
действащия план на с.Куцина и възстановяване на улица с о.т. №№ 260а-193,
Възложител: Мария Йорданова Илиева и Община Полски Тръмбеш
2. Разрешава изработването на проект за проект за частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ IX, кв.27, съгласно действащия
план на с.Куцина и възстановяване на улица с о.т. №№ 260а-193, Възложител: Мария
Йорданова Илиева и Община Полски Тръмбеш
Приложение: 1.Техническо задание по чл.125 от ЗУТ
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №394
На основание чл.21, ал.(1) т.6и 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, Общински съвет-гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Приема промени по Бюджет 2017 на Община Полски Тръмбеш, както следва:
I.
Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи
1. Функция „Образование“
1.1. Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“
§51 00 Основен ремонт на ДМА

-40 000 лв.

ІI. Приходизаместнидейности
§ 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
§§37 01 – внесен ДДС (-)
III. Разходи за местни дейности
1. Функция „Общи държавни служби“
1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10-00 – Издръжка
§ 52 01–придобиване на компютри и хардуер
§ 53 09 - придобиване на други нематериални дълготрайни активи

+4 000 лв.;
+12 410 лв.;
+11 210 лв.;
+1 400 лв.;
- 200 лв.;

2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“
2.1. Дейност 623 „Чистота“
§ 10-00 – Издръжка
-1 000 лв.;
§52 01 - придобиване на компютри и хардуер
+1 000 лв.;
3. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
+6 590 лв.;
3.1 Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“
- 4 806 лв.;
§51 00 Основен ремонт на ДМА
- 6 256 лв.;
§52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
+1 450 лв.;
3.2. Дейност 714„Спортни бази за спорт за всички“
+9 896 лв.;
§51 00 Основен ремонт на ДМА
+11 400 лв.;
§52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
- 1 504 лв.;
3.3. Дейност 759 „Други дейности по културата“
+1 500 лв.;
§ 45 00 - Субсидии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел +1 500 лв.;
в т.ч. за :НЧ „Изгрев - 1900“ – с.Павел
+1 500 лв.;

4. Функция „Икономически дейности и услуги“

4.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“
§§ 52 04 - придобиване на транспортни средства
II.

-

Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиванена дълготрайни активи
и основен ремонт разходи за 2017 на Община Полски Тръмбеш:
Обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:
параграф
наименование
§ 51 00

става

40 000

0

0

11 400

0

1 400

Детски басейн към плувен комплекс, УПИ Х, кв.76 по
плана на гр.Полски Тръмбеш
Закупуване на автомобил

154 500

152 996

0

20 000

127 000

120 744

§ 53 09

„Помпена станция с черпателен резервоар за минерална
вода“ гр.Полски Тръмбеш
Изработване на ПУП – План за регулация на с.Раданово

0

6 160

§ 53 09

Изработване на ПУП – План за регулация на с.Куцина

0

8 800

§ 52 01
§52 03
§ 52 04
§ 52 06

Обектифинансирани със собствени средства:
параграф

III.

било

„Енергийна ефективност на ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“
с.Раданово - ИП и СМР
„Реконструкция на съществуващ водопровод за минерална
вода от находище „Полски Тръмбеш сондаж № Р-1 хг, до
плувен комплекс „Добри Динев“- ИП
Компютри

§ 51 00

-

+25 000 лв.;
+25 000 лв;

наименование

било

става

§ 52 01

Компютри

0

1 000

§ 52 03

0

1 450

§ 52 04

Водна помпа – хидрофорна система за минерални бани
с. Обединение
Закупуване на автомобил

0

5 000

§ 53 09

Изработване на ПУП – План за регулация на с.Раданово

6 160

0

§ 53 09

Изработване на ПУП – План за регулация на с.Куцина

9 000

0

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 №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №395

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, Общински съветгр. Полски Тръмбеш реши:
Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2017 г., приета с Решение №275 по
Протокол №18/26.01.2017 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в
ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2017 г.
Под №13 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно:
Терен с площ 3,000 дка, представляващи част от имот с кадастрален №000320 по КВС
13
на село Орловец, целият с площ 61,546 дка, публична общинска собственост, съгласно
АОС №3409/12.09.2014 г., за разполагане на пчелни семейства.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №396
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-гр. Полски Тръмбеш, реши:
1.Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Димитър Илиянов Игнатов, с адрес:
гр.Горна Оряховица, ул.”Раховец” №12, собственик на 125 броя пчелни семейства с
регистрационен номер на пчелина №5187-0207, терен с площ 3,000 дка, представляващи част от
имот с кадастрален №000320 по КВС на село Орловец, целият с площ 61,546 дка, публична
общинска собственост, съгласно АОС №3409/12.09.2014 г., за разполагане на пчелни
семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота, при годишен наем в размер на
12,00 /дванадесет/ 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 Димитър
Илиянов Игнатов.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-1704/04.10.2017 г.
2.Копие от АОС №3409/12.09.2014 г.
3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5187-0207.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
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на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №397
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-гр. Полски Тръмбеш, реши:
1.Открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на
обект: помещение с обща полезна площ 16,00 /шестнадесет/ кв.м., находящо се в
северозападната част на шестия етаж на сграда за административни нужди на общината в гр.
Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” №4 – поземлен имот идентификатор 57354.300.2410.2 по
КК и КР на гр.Полски Тръмбеш и площ от 4,00 /четири цяло/ кв.м., находящи се на
съществуваща мачта тип ЖР върху покрива на същата сграда – публична общинска
собственост, съгласно АОС №3142/02.07.2012г.
2. Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 225,00 /двеста двадесет и
пет/ лева, без ДДС.
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 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 №3142/02.07.2012 г.
Резултат от гласуването:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №398
На основание чл.21., ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл.75б, ал.2 и ал.3 от Правилиника за прилагане на закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, във връзка с писмо с вх.№СА-02-10-5703/18.10.2017 г. от Директора на
Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, Общински съвет-гр. Полски Тръмбеш,
реши:
1. Дава съгласие за отдаване под наем за стопанската 2017 – 2018 година проектираните
и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за
земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и картата
за възстановената собственост напоителни канали – общинска собственост, които не
функционират, попадащи в масиви за ползване на територията на община Полски
Тръмбеш, по цена в размер на средното годишно рентно плащане на землището.
2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите
законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №399
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.2 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, чл.2, ал.1, т.3, чл.3, ал.3, чл.5 и чл.7 от Наредба за търговете и конкурсите и Решение №389 по
Протокол №26/28.09.2017 г. на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет –гр. Полски Тръмбеш реши:
1.Открива процедура по приватизация на недвижим имот, представляващ застроен Урегулиран
поземлен имот I кв.81 по ПУП на с.Полски Сеновец, с площ 9600,00 кв.м., заедно с построените в него:
производствено хале със ЗП 720,00 кв.м., производствено хале със ЗП 624,00 кв.м., производствено хале
със ЗП 288,00 кв.м. и административна сграда със ЗП 150 кв.м. /както и трайно прикрепените в
производствените халета машини и съоръжения, а именно: преса механична 315т.; кран козлови 3,5т. и
телферен кран 3,5т./, представляващ обособена част от имуществото на общинска фирма „ПОДЕМ”ЕООД
гр.Полски Тръмбеш със 100% общинско участие в капитала на дружеството, съгласно АОС
№85/27.11.1998 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Да се извърши продажба чрез публично оповестен конкурс на един етап при условията на
глава шеста, раздел III от Наредбата за търговете и конкурсите, на недвижим имот, представляващ
застроен Урегулиран поземлен имот I кв.81 по ПУП на с.Полски Сеновец, с площ 9600,00 кв.м., заедно с
построените в него: производствено хале със ЗП 720,00 кв.м., производствено хале със ЗП 624,00 кв.м.,
производствено хале със ЗП 288,00 кв.м. и административна сграда със ЗП 150 кв.м. /както и трайно
прикрепените в производствените халета машини и съоръжения, а именно: преса механична 315т.; кран
козлови 3,5т. и телферен кран 3,5т./, представляващ обособена част от имуществото на общинска фирма
„ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски Тръмбеш със 100% общинско участие в капитала на дружеството, съгласно
АОС №85/27.11.1998 г. на Община Полски Тръмбеш.
3.Приема приватизационната оценка, правния анализ и информационния меморандум на имота
по т.1 от настоящото решение.
4.Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият конкурса участник няма право на
разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата дължимата сума, представляваща разликата от
достигнатата конкурсна цена и внесеният депозит, преди подписване на договора за продажба.
5.Определя минимална конкурсна цена за имота по т.1 от настоящото решение в размер на 321
550,00 лева /триста двадесет и една хиляди петстотин и петдесет лева/, без включен ДДС /Сделката е
облагаема с ДДС/.
6.Определя депозит за участие в конкурса парична вноска в размер на 50 000,00 /петдесет
хиляди/ лева, който се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при ЦКБ клон Велико
Търново - BG08 СЕСВ 9790 3310 2233 00, BIC на ЦКБ АД: CECBBGSF, в срок до 12,00 часа на 21-я ден
от датата на обнародването на това Решение в "Държавен вестник". В срок 5 работни дни след
изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на спечелил участник органът за
приватизация освобождава депозитите на участниците, като депозитът на спечелилия конкурса се
задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.
7.Утвърждава конкурсната документация за провеждане на публично оповестен конкурс на един
етап, която съдържа:.
7.1 обстоятелствата по чл.10 ал.2 т.1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;

7.2 изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите
при участие в конкурса;
7.3 разяснения относно процедурата по провеждането на конкурса и сключването на договор
за приватизация;
7.4 проект на договор за продажба на обекта на конкурса;
7.5 информационен меморандум.
8.Определя следните приоритетни конкурсни условия:
8.1 предлагана конкурсна цена за имота над минимално определената конкурсна цена в т.5 от
настоящото решение с относителна тежест по този показател – 50 %;
8.2 предлагани инвестиционни разходи за реализиране на инвестиционен план с относителна
тежест по този показател – 30 %;
8.3 разкриване на нови работни места не по-малко от 10 /десет/ с относителна тежест по този
показател – 20%.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят конкурсна документация в информационен
център за обслужване на граждани при общинска администрация гр.П. Тръмбеш, ул. "Черно море" №4,
след заплащане на 370,00 /триста и седемдесет/ лева, без включен ДДС, в срок до 16,30 часа на 15-я ден
от обнародването на това Решение в "Държавен вестник".
10.Условие за закупуване на конкурсната документация е представянето на следната
документация:
10.1 по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват документация от името на друго
физическо лице;
10.2 по отношение на юридическите лица: копие от документ удостоверяващ ЕИК на фирмата за
вписване на юридическите лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията; нотариално
заверено пълномощно за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето,
закупуващо документацията, не може да се установи от документ за регистрация.
11. В срок до 16,30 часа на 15-я ден от датата на обнародване на решението в "Държавен
вестник", закупилите конкурсна документация, могат да отправят писмени искания за разяснения по
процедурата за провеждане на конкурса.
12. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на обнародването на
това Решение в "Държавен вестник" до 12,00 часа на 21-я ден от датата на обнародване на решението в
"Държавен вестник", след закупена конкурсна документация.
13. Оферти за участие в конкурса се подават до 16,00 часа на 21-я ден, считано от датата на
обнародване на решението в "Държавен вестник" в запечатан непрозрачен плик, върху който се
отбелязва цялостното наименование на обекта на приватизация, името /фирмата/ и адресът на подателя.
14. Конкурсът да се проведе при следните условия: на 22-я ден от датата на обнародване на
решението в "Държавен вестник", начало на конкурса 11,00 часа, място на конкурса - заседателна зала
№403 в сградата на Общинска администрация гр.Полски Тръмбеш.
15.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови процедури по
провеждането на конкурса, да назначи конкурсна комисия, която да проведе публично оповестения
конкурс при посочените в решението условия и да изготви мотивиран доклад до органа за
приватизация, съдържащ предложение за класация.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №400
На основание чл.21, ал.(1) т.6и т.23, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и въввръзка с чл.89 от Закона за държавния бюджет на
РепубликаБългария за 2017г.,Общински съвет-гр. Полски Тръмбеш реши:
Общински съвет – Полски Тръмбеш изменя и допълва т.2 на свое Решение №301 от
Протокол № 20/23.03.2017г., относно трансформиране на целевата субсидия за капиталови
разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа, както следва:
2. Наименование на обекта за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:
Размер на средствата
Размерът на средствата от
от целева субсидия
целевата субсидия за капиталови
Наименование на
§
за капиталови
разходи, определена с чл. 51 от
обекта
разходи за обекта в
ЗДБРБ, за които се предлага
лева
трансформация в %
10
Ремонт
на
ул.
30
„Двадесет и шеста“ в
70 590
с. Петко Каравелово
18,92
10
Ремонт
на
ул.
30
„Яворова“
в
4 410
гр.Полски Тръмбеш
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №27/26.10.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №401
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за месното самоуправление и местната
администрация, чл.17, ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл.8, ал.4 и чл.16 „в” от
Наредба №2/15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински
съвет- гр.Полски Тръмбеш реши:
1.Утвърждава транспортната схема на Община Полски Тръмбеш за възлагане на
автобусни линии от областната и общинската транспортна схема, съгласно приложените
маршрутни разписания.
2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да проведе процедура, съгласно Закон
за обществените поръчки за определяне на изпълнител за възлагане на автобусни линии от
областната и общинска транспортна схема.
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