ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 236
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15, чл.59 ал.1, чл.61 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 10, ал. 2 от Наредба № 16 от 30 юли 2015
и Наредба №22 от 14 декември 2015г. г. за прилагане на Подмярка 19.1 „Помощ за
подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от
Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020г.. Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие за участие на община Полски Тръмбеш в учредяването на Сдружение с
нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност с наименование
„Местна инициативна група Павликени- Полски Тръмбеш („МИГ – Павликени- Полски
Тръмбеш”), което да бъде регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с
нестопанска цел на територията на община Павликени и община Полски Тръмбеш.
2. Определя Георги Александров Чакъров за представител на Община Полски
Тръмбеш в Учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „Местна инициативна група Павликени- Полски Тръмбеш
(„МИГ – Павликени- Полски Тръмбеш”) и възлага на същия да подпише учредителния
протокол, устава и всички необходими документи, както и да представлява Община
Полски Тръмбеш в Колективния върховен орган и в състава на Управителния съвет. на
„Местна инициативна група Павликени- Полски Тръмбеш („МИГ – Павликени- Полски
Тръмбеш”).
3. Община Полски Тръмбеш се ангажира да оказва съдействие и да участва чрез
своя представител и други лица в управлението на МИГ и при подготовката на Стратегия
за местно развитие.
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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 237
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 1 от протокол
№ 2 от Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион
Борово (Бяла, област Русе), проведено на 08.11.2016г., Общински съвет - Полски Тръмбеш
реш и:
I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Полски Тръмбеш в качеството си на член на
Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Борово (Бяла, област Русе)
да участва при финансиране на проект за изграждане на сепарираща и компостираща
инсталации в рамките на проект «Изграждане на Регионална система за управление на
отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе).
ІІ. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Бяла, като Водещ партньор в Регионално
сдружение за управление на отпадъците на регион Борово (Бяла, област Русе) да подаде
заявление за отпускане на безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС) за изграждането на сепарираща и
компостираща инсталации по проект «Изграждане на регионална система за управление
на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе) в размер на 2 000 000 лв. за срок от 3
години с 1 година гратисен период.
Средствата, с които Община Полски Тръмбеш ще участва при финансирането на
проекта и погасяване на заема да бъдат обвързани с брой жители по настоящ адрес на
съответната община, чрез събраните по чл. 64 от ЗУО средства, а при недостиг от
собственият си бюджет, параграф 52-06 Придобиване на инфраструктурен обект.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 238
На основание чл. 21, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 1, чл.
2, ал. 2, т.З от Закона за държавната финансова инспекция, Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме
необходимите действия за подаване на искане до Агенция за държавна
финансова инспекция за извършване на финансова инспекция на търговско
дружество с общинско участие „Подем" ЕООД гр. Полски Тръмбеш.

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

Гласували:
“За”
“Против”
15
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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 239
На основание Чл.17, ал.1, т.3; чл.21, ал.2; от ЗМСМА и чл.59, ал.1 от
Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на децата в детските градини на територията на Община Полски
Тръмбеш.

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

Гласували:
“За”
“Против”
15
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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 240
На основание Чл.17, ал.1, т.3; чл.21, ал.2; от ЗМСМА и чл.346 от
Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини
и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на Община
Полски Тръмбеш.

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

Гласували:
“За”
“Против”
15
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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 241
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.26а, 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 2017година.

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

Гласували:
“За”
“Против”
15
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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 242
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
Приема Проекта за промени в Наредба №1 за опазване на обществения ред на територията
на Община Полски Тръмбеш.
Чл. 34 /1/ За установените нарушения по настоящата глава шеста, лицата извършили или
допуснали нарушението се наказват с глоба в размер на:
• за липса на светлоотразители
• за липса на светлоотразителна жилетка
• за липса на светещо тяло
• за липса на престилка за екскременти
• за липса на регистрационна табела
• за липса на регистрационен талон
/2/При повторно и следващо нарушение глобите

30 лв.
30 лв.
30 лв.
30 лв.
50 лв.
50 лв.
се определят в двоен размер

/2/ Глобите, събирани при констатиране на нарушения във връзка с контрола,
постъпват в бюджета на общината.

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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №243
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 2016 на Община Полски Тръмбеш, както следва:
I.
Приходи с местен характер
1. Данък върху доходите на физически лица
лв;
§§ 01 03 - окончателен годишен (патентен) данък
лв.;

+3 600
+ 3 600

2. Имуществени и други местни данъци
+99 400 лв;
§§ 13 01 - данък върху недвижими имоти
+15 000 лв.;
§§ 13 03 - данък върху превозните средства
+60 000 лв.;
§§ 13 04 - данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин
+24 400 лв.;
II.
Разходи за местни дейности
1. Функция „Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

1.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
§ 52 -00 – Придобиване на ДМА
+10 000 лв.;
2. Функция „Икономически дейности и услуги“
3.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 51-00 – Основен ремонт на дълготрайни материални активи
000 лв.;

+3

3. Функция Разходи некласифицирани в другите функции
3.1. Дейност 998 „Резерв“
лв.;

+90 000

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт за 2016 на Община Полски Тръмбеш:

-

Обекти финансирани със собствени средства:

параграф
наименование
§ 51 00 „Реконструкция покрив на сграда - Автогара,
общинска собственост, в ПИ 57354.300.2374 по
КККР на гр. Полски Тръмбеш – инвестиционен
проект
§§ 52 05 Закупуване на водогреен котел на твърдо гориво,
за нуждите на ДСП;

било
0

става
3 000

0

10 000

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и
параграфи.

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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №244
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, ОбС Полски Тръмбеш реши:
Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходна част на Бюджет 2016г. на Община Полски Тръмбеш към
30.09.2016г, 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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №245
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 2016 г., приета с Решение №47 по
Протокол №5/18.01.2016 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в
ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2016 г.
Под №17, 18 и 19 да се включат част от следните имоти общинска собственост, а именно:
Терен с площ 2,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор
17
61279.56.86 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 78,048 дка, публична общинска
собственост, съгласно АОС №3447/14.05.2015 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 1,000 дка, представляващи част от имот с кадастрален №060015 по КВС
18
на село Каранци, целият с площ 143,162 дка, публична общинска собственост,
съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 3,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор
19
61279.56.37 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 454,518 дка, публична общинска
собственост, съгласно АОС №3474/07.12.2015 г., за разполагане на пчелни семейства.

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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №246
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 Десислава Георгиева
Константинова, с адрес: гр.Варна, ул.”Д-р Желязкова” №6, ет.6, ап.21, собственик на 125
броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №5185-0210, терен с площ
3,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 61279.56.37 по КК и КР
на с.Раданово, целият с площ 454,518 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3474/07.12.2015 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
Десислава Георгиева Константинова.

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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №247
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 Йордан Никодимов Георгиев, с
адрес: с.Каранци, общ.Полски Тръмбеш, собственик на 25 броя пчелни семейства с
регистрационен номер на пчелина №5185-0120, терен с площ 2,000 дка, представляващ
част от Поземлен имот с идентификатор 61279.56.86 по КК и КР на с.Раданово, целият с
площ 78,048 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3447/14.05.2015 г., за
разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер
на 8,00 /осем/ 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 Йордан
Никодимов Георгиев.

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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №248
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 Никола Генов Парушев, с адрес:
гр.Полски Тръмбеш, ул.”Росица” №1 ет.1, собственик на 10 броя пчелни семейства с
регистрационен номер на пчелина №5188-0075, върху терен с площ 1,000 дка,
представляващи част от имот с кадастрален №060015 по КВС на село Каранци, целият с
площ 143,162 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за
разполагане на пчелни семейства.
2. Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер
на 4,00 /четири/ 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 Никола
Генов Парушев.

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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №249
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:
1. Приема Годишен план за ползване на дървесина през 2017 година от гори
собственост на Община Полски Тръмбеш по видове сечи и общ обем на ползването по
стояща маса.
2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да одобри Годишения план за
ползване на дървесина през 2017 година от гори собственост на Община Полски Тръмбеш.

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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №250
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 ”АМБУЛАТОРИЯ ЗА
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ” Д-Р ЕВГЕНИ КАЛЧЕВ””, ЕИК 201734814, със седалище и адрес на
управление: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, гр.Полски Тръмбеш,
ул.”Д-р Петър Берон” №22, представлявана от Д-р Евгени Петров Калчев, част от
недвижим имот, а именно: Две помещения лекарски кабинет и част от чакалня с обща
полезна площ 27,13 кв.м., заедно със съответното оборудване, намиращи се в сградата на
СЗУ с.Куцина с идентификатор 40782.500.373.1 по КК и КР на с.Куцина, публична
общинска собственост, съгласно АОС №132/26.07.1999 г., за извършване на
извънболнична медицинска помощ.
2. Определя десет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, считано от
29.12.2016 г., при месечен размер на наемната вноска 20,07 лева /двадесет лева и седем
стотинки/, с включен ДДС.
3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем
със ЕТ ”АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” Д-Р ЕВГЕНИ КАЛЧЕВ”.
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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №251
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 ”АМБУЛАТОРИЯ ЗА
ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА
ПОМОЩ” Д-Р ЕВГЕНИ КАЛЧЕВ””, ЕИК 201734814, със седалище и адрес на
управление: област Велико Търново, община Полски Тръмбеш, гр.Полски Тръмбеш,
ул.”Д-р Петър Берон” №22, представлявана от Д-р Евгени Петров Калчев, част от
недвижим имот, а именно: Две помещения лекарски кабинет и чакалня с обща полезна
площ 50,44 кв.м., намиращи се в сградата на СЗУ с.Петко Каравелово, построена в УПИ
III-269 кв.34 по ПУП на с.Петко Каравелово, публична общинска собственост, съгласно
АОС №171/02.06.2000 г., за извършване на извънболнична медицинска помощ.
2. Определя десет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, считано от
29.12.2016 г., при месечен размер на наемната вноска 37,94 лева /тридесет и седем лева
деветдесет и четири стотинки/, с включен ДДС.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем
със ЕТ ”АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ” Д-Р ЕВГЕНИ КАЛЧЕВ”.

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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №252
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-197/09.11.2016 г. на Проф. Д. ИК.
Н. Пенчо Пенчев – Областен управител на Област Велико Търново и 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 13.12.2016 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, поради невъзможност Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги
Александров Чакъров да вземе участие в извънредното заседание на общото събрание,
Общински съвет Полски Тръмбеш определя Николай 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 препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на „Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснобдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велика Търново за
2017 г., в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв., на основание чл.20, ал.3 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация” - да
гасува положителен вот.
По точка 2 от дневния ред: „Други – Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка
с бъдещата дейност на Асоциацията” – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в
интересите на общината.
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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №253
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-02-10-5598/08.11.2016 г.
от Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие за отдаване под наем за стопанската 2016 – 2017 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.

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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №254
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 №195 по Протокол №13/25.08.2016
г. на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
1. Открива процедура по приватизация за общински не жилищен имот, не включен
в капитала на търговско дружество, представляващ незастроен Урегулиран поземлен имот
I „за производствени и складови дейности” кв.107 по ПУП на с.Обединение, с площ
13 770,00 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2540/08.12.2008 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 не жилищен
имот, не включен в капитала на търговско дружество, представляващ незастроен
Урегулиран поземлен имот I „за производствени и складови дейности” кв.107 по ПУП на
с.Обединение, с площ 13 770,00 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС
№2540/08.12.2008 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 35 800,00 лева /тридесет и пет хиляди
и осемстотин лева/, без включен ДДС. Данъчната оценка на имота, съгласно
удостоверение №5407002691 от 02.09.2016 г. е 22 307,40 лева.
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 15 000,00
/петнадесет 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 370,00 /триста и седемдесет/ лева, без
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 №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 255
На основание чл.21., ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с рег.индекс
№СА-02-10-5362/27.10.2016 г. от Д-р Адам Персенски – Заместник-министър
на здравеопазването, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
Упълномощава Кмета на община Полски Тръмбеш да сключи
допълнително
споразумение
със
„Специализирана
болница
за
продължително лечение и рехабилитация /СБПЛР/ минерални бани-Полски
Тръмбеш” ЕООД, за изменение на договора за наем, сключен на 31.08.215 г.,
както следва:
1.В т.4 на чл.1, площа на кухня и перално от 180 кв.м. да се намали на
100 кв.м.
2.В чл.6, месечния наем да се намали от 982,80 лв. с включен ДДС на
944,40 лв. с включен ДДС, считано от датата на подписване на
допълнителното споразумение
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на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 256
На основание чл.21., ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо с рег.индекс
№СА-02-10-5362/27.10.2016 г. от Д-р Адам Персенски – Заместник-министър
на здравеопазването и писмо с рег.индекс №СА-02-10-5670/14.11.2016 г. от
Цветанка Кънчева – Сътрудник по управление на европейски проекти и
програми в Дирекция „Международни дейности, проекти и програми” към
Министерство на здравеопазването, Общински съвет - Полски Тръмбеш
реши:
Отменя свои Решения №684 по Протокол №53/30.07.2015 г. и №208 по
Протокол №13/25.08.2016 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 257
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.1 и ал.3, чл.39, ал.4 от Закона за общинска собственост,
чл.4, ал.1 и ал.4, чл.51, ал.4 от Наредбата за реда и придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с писмо с рег.индекс №СА-02-105362/27.10.2016 г. от Д-р Адам Персенски – Заместник-министър на здравеопазването и
писмо с рег.индекс №СА-02-10-5670/14.11.2016 г. от Цветанка Кънчева – Сътрудник по
управление на европейски проекти и програми в Дирекция „Международни дейности,
проекти и програми” към Министерство на здравеопазването, Общински съвет - Полски
Тръмбеш реши:
1. Трансформиране от публична в частна общинска собственост на част от недвижим
имот, а именно: сграден фонд със застроена площ /ЗП/ 289 кв.м., представляващ част от
първия етаж на сграда с идентификатор 57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски
Тръмбеш със ЗП 20 кв.м., сграда с идентификатор 57354.300.1038.2 по КК и КР на
гр.Полски Тръмбеш със ЗП 17 кв.м. и част от първия етаж на сграда с идентификатор
57354.300.1038.7 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш със ЗП 252 кв.м., включващ следните
помещения: Кабинет №30 – манипулационна с обща полезна площ 12,00 кв.м.; Кабинет
№31 – диспечер с обща полезна площ 11,20 кв.м.; Кабинет №32 – манипулационна с обща
полезна площ 14,40 кв.м.; Кабинет №33 – манипулационна с обща полезна площ 11,25
кв.м.; Кабинет №35 – стая на дежурния лекар с обща полезна площ 12,60 кв.м.; Вход №34
с обща полезна площ 9,00 кв.м.; Фоае №18 с обща полезна площ 31,50 кв.м.; Тоалетна
№19 с обща полезна площ 5,33 кв.м.; Помещение с обща полезна площ 23,55 кв.м.;
Помещение с обща полезна площ 22,88 кв.м., Коридор с обща полезна площ 4,76 кв.м. и
четири броя помещения от бивша кухня с обща полезна площ съответно 8,04 кв.м., 8,71
кв.м., 14,61 кв.м. и 41,04 кв.м.
Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да състави Акт за частна общинска
собственост.
2.Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години в полза на
Министерство на здравеопазването за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ
гр.Велико Търново, Филиал гр.Полски Тръмбеш, върху част от недвижим имот, а именно:
сграден фонд със застроена площ /ЗП/ 289 кв.м., представляващ част от първия етаж на
сграда с идентификатор 57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш със ЗП 20
кв.м., сграда с идентификатор 57354.300.1038.2 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш със ЗП
17 кв.м. и част от първия етаж на сграда с идентификатор 57354.300.1038.7 по КК и КР на
гр.Полски Тръмбеш със ЗП 252 кв.м., включващ следните помещения: Кабинет №30 –
манипулационна с обща полезна площ 12,00 кв.м.; Кабинет №31 – диспечер с обща
полезна площ 11,20 кв.м.; Кабинет №32 – манипулационна с обща полезна площ 14,40
кв.м.; Кабинет №33 – манипулационна с обща полезна площ 11,25 кв.м.; Кабинет №35 –
стая на дежурния лекар с обща полезна площ 12,60 кв.м.; Вход №34 с обща полезна площ

9,00 кв.м.; Фоае №18 с обща полезна площ 31,50 кв.м.; Тоалетна №19 с обща полезна
площ 5,33 кв.м.; Помещение с обща полезна площ 23,55 кв.м.; Помещение с обща полезна

площ 22,88 кв.м., Коридор с обща полезна площ 4,76 кв.м. и четири броя помещения
от бивша кухня с обща полезна площ съответно 8,04 кв.м., 8,71 кв.м., 14,61 кв.м. и 41,04
кв.м.
В Договора за безвъзмездно ползване да бъде изрично записано следното:
- „Собственикът упълномощава от свое име Ползвателя да съгласува проекти с институции
свързани с извършване на ремонтни дейности с цел подобряване на имота”;
- „Ползвателят има право да извършва подобрения на имота за своя сметка, включващи и
вътрешни преустройства и намеса върху общи сградни инсталации и комуникации,
свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обектите на техническата
инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности”.
От датата на подписване на Договора за безвъзмездно ползване с Министерство на
здравеопазването се прекратява действието на Договора за предоставяне безвъзмездно за
управление на част от недвижим имот, сключен на 31.08.2012 г. между Община Полски
Тръмбеш и Центъра за спешна медицинска помощ-Велико Търново.
Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи Договор за безвъзмездно
ползване с Министерство на здравеопазването.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №16/28.11.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 258
На основание чл. 17 ал.1 т.1 и 11 и чл.21 ал.1 т.19 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1. Ние одобряваме разходът от бюджета на операцията, необходим за
собствения принос на Община Полски Тръмбеш по проект: 15.3.1.041
„Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони
Калараш и Полски Тръмбеш " избран по програма INTEREG V-A Румъния България 2014-2020 г, който е равен на 2% от одобрения бюджет на проекта.
2. Община Полски Тръмбеш ще осигури временна наличност на
средства, докато бъдат възстановени от Програмата.
3. Също така, ние приемаме следните позиции да бъде част от екипа за
изпълнение на проекта:
Ръководител проект
Асистент по проекта
Технически сътрудник
Финансов мениджър
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РЕШЕНИЕ № 259
На основание чл. 17 ал. 1 т.1 и т.8, и чл. 21 ал. 1 т. 6 и т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет гр.
Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласието си за съфинансиране на проект „Помпена станция с
черпателен резервоар за минерална вода” – съоръжения на техническата
инфраструктура в гр. Полски Тръмбеш, Община Полски Тръмбеш” в размер
на 50 % от стойността на допустимите разходи, при предварителна
ориентировъчна стойност на проекта 400 000,00 лв., по Инвестиционна Програма
Минерални Води – Пилотна Схема към Национален доверителен екофонд.
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