ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №402
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.
Разходи за местни дейности
1. Функция „Общи държавни служби“
+4 967 лв.;
1.1.Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 -00 – Издръжка
- 4 600 лв.;
§ 52 – 01 – Компютри
+ 4 967 лв.
§ 52 -03 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
+4 600 лв.;
2. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
-4 967 лв.;
2.1 Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“
§52 06 - изграждане на инфраструктурни обекти
-4 967 лв.;
2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт за 2017 на Община Полски Тръмбеш:
- Обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:
параграф
наименование
било
става

-

§ 52 01

Компютри

§ 52 06

„Помпена станция с черпателен резервоар за минерална
вода“ гр.Полски Тръмбеш

Обектифинансиранисъс собствени средства:
параграф
наименование
§ 52 03

Климатик

1 400

6 367

120 744

115 777

било

става
0

4 600

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
16
15
15
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 №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №403

На основание чл.21, ал.(1), т.6 и т.12от ЗМСМА, чл.83 ал.(2)от Закона за публичните
финансии 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, Общинскисъвет – гр.ПолскиТръмбеш реши:
Одобрява актуализираната бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности на Община Полски Тръмбеш за периода 2018-2020 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №404
На основание чл.21, ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.125, ал.(4) от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.38 ал.(4) 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:
Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по приходната
и разходна част на Бюджет 2017 г. на Община Полски Тръмбеш към 30.09.2017г, съгласно
представените Приложение №1,Приложение №2 и Приложение №4.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №405

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.26 а, ал.2 от Закона за народните читалища 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 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш през
2018 година.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №406
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, чл.23, ал.2 и ал.3, чл.61, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за
упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в
капитала и за участие на общината в граждански дружества и за сключване на договори за
съвместна дейност в община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, чл.54, ал.3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на
ОбС Полски Тръмбеш, във връзка с Докладна записка от Светлин Димитров Гърбузанов –
управител на „ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски Тръмбеш с изходящ №060/20.11.2017г. и входящ
№РД-01-02-3398/21.11.2017 г., Общински съвет- гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване по реда
на глава седма, раздел II от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, на помещение с площ 135,00 кв.м., находящо
се на първия етаж в промишлена сграда построена в УПИ II-2126 кв.86 по ПУП на гр.Полски
Тръмбеш /сграда с идентификатор 57354.300.2126.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш/,
включено в капитала на общинска фирма „ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски Тръмбеш със 100%
общинско участие в капитала на дружеството, съгласно АОС №2339/14.06.2006 г. на Община
Полски Тръмбеш.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 252,00 /двеста петдесет и
два/ лева, без ДДС.
4.Определя депозит за участие в размер на 200,00 /двеста/ лева.
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната месечна
тръжна цена.
6. Упълномощава Управителя на „ПОДЕМ" ЕООД 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
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“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 №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №407
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 съвет
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
1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2017 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №16 и №17 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:
Терен с площ 14,21 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.1141
по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш /УПИ VIII кв.59 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш/,
16 частна общинска собственост, съгласно АОС №1/17.05.1993 г., за поставяне на павилион
за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на
временни съоръжения.
Помещение с площ 39,00 кв.м., находящо се в едноетажна масивна сграда – фурна,
17 построена в УПИ III кв.43 по ПУП на с.Петко Каравелово, частна общинска собственост,
съгласно АОС №231/21.02.2001 г.

Общ брой на
общ.съветници
16

Присъствали
15

Гласували:
“За”
15

“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 №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №408

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Полски Тръмбеш,
реши:
Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2018 година от гори собственост
на Община Полски Тръмбеш по видове сечи и общ обем на ползването по стояща маса.
Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2018 година от гори
собственост на Община Полски Тръмбеш.

Общ брой на
общ.съветници
16

Присъствали
14

Гласували:
“За”
14

“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 №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №409
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 гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Отдава под наем, без търг или конкурс на Д-р Иванка Димитрова Ангелова, Код по
БУЛСТАТ 104520565, адрес на седалище: област Велико Търново, община Велико Търново,
гр.Велико Търново, ул.”Ален мак” №2 вх.А, част от недвижим имот, а именно: Стоматологичен
кабинет и общи части от чакалня и сервизни помещения с обща полезна площ 31,58 кв.м.,
намиращи се в сградата на СЗУ с.Климентово, построена в УПИ III кв.52 по ПУП на
с.Климентово, публична общинска собственост, съгласно АОС №59/11.09.1998 г., за
извършване на първична медико-дентална помощ.
2. Определя пет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, при месечен размер
на наемната вноска 25,20 лева /двадесет и пет лева и двадесет стотинки/, с включен ДДС.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем с Д-р
Иванка Димитрова Ангелова.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-05-02-6365/16.11.2017 г.
2.Копие от АОС №59/11.09.1998 г.

Общ брой на
общ.съветници
16

Присъствали
15

Гласували:
“За”
15

“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 №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №410
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 20,00 кв.м., находящ се в зелената ивица на улица с О.Т. 148 – 149 – 105А по ПУП
на с.Масларево, публична общинска собственост, за поставяне на павилион за търговска
дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни
съоръжения.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 17,00 /седемнадесет/
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.

Общ брой на
общ.съветници
16

Присъствали
15

Гласували:
“За”
15

“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 №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №411
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.1 от Закона за
приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6 ал.1 от
Наредба за търговете и конкурсите и Решение №276 по Протокол №18/26.01.2017 г. на ОбС
Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
1. Открива процедура по приватизация за общински нежилищен имот, невключен в
капитала на търговско дружество, представляващ Застроен урегулиран поземлен имот V в
стр.кв.15-16 по ПУП на с.Орловец с площ 340 кв.м, с построената в него едноетажна масивна
сграда – ресторант, със застроена площ 192 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС
№2460/26.11.2007 г.на Община Полски Тръмбеш.
2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване при условията на глава
пета, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите, на общински нежилищен имот,
невключен в капитала на търговско дружество, представляващ Застроен урегулиран поземлен
имот V в стр.кв.15-16 по ПУП на с.Орловец с площ 340 кв.м, с построената в него едноетажна
масивна сграда – ресторант, със застроена площ 192 кв.м., частна общинска собственост,
съгласно АОС №2460/26.11.2007 г.на Община Полски Тръмбеш.
3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта.
4. Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият търга участник няма
право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата дължимата сума, представляваща
разликата от достигнатата тръжна цена и внесеният депозит.
5. Определя начална тръжна цена в размер на 13 560,00 лева /тринадесет хиляди
петстотин и шестдесет лева/, без включен ДДС /сделката е облагаема с ДДС/.
6. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 на сто от началната тръжна цена.
7. Определя депозит за участие в търга парична вноска в размер на 5 000,00 /пет 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 търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се
прихваща от цената.
8.Утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно
наддаване, която съдържа:.
8.1 обстоятелствата по чл.6 ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
8.2 изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от
кандидатите при участие в търга;
8.3 основания за недопускане до участие в търга;

8.4 разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор
за приватизация;

8.5 проект на договор за продажба на обекта на търга;
8.6 информационен меморандум.
9. Всички заинтересувани лица могат да закупят тръжна документация в информационен
център за обслужване на граждани при общинска администрация гр.П. Тръмбеш, ул. "Черно
море" №4, след заплащане на 444,00 /четиристотин четиридесет и четири/ лева, с включен
ДДС, в срок до 16,30 часа на 18-я ден от обнародването на това Решение в "Държавен вестник".
10.Условие за закупуване на тръжната 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: заверено 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. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на
обнародването на това Решение в "Държавен вестник" до 11,00 часа на 21-я ден от датата на
обнародване на решението в "Държавен вестник", след закупена тръжна документация.
12. Предложения за участие в търга 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 името на участника и цялостното наименование на обекта на
приватизация.
13. Търгът да се проведе при следните условия: на 22-я ден от датата на обнародване на
решението в "Държавен вестник", начало на търга 11,00 часа, място на търга - заседателна зала
№403 в сградата на Общинска администрация гр.Полски Тръмбеш.
14. Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови процедури по
провеждането на търга, да назначи тръжна комисия, която в срок 3 работни дни след
провеждането на търга да представи на органа по приватизация, протокол от търга.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №28/30.11.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №412
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш реши:
1.Определя Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш за
представител на Община Полски Тръмбеш в областната комисия за изработване на Областна
здравна карта.
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