ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №342
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправелние и
местната администрация Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Приема изменение и допълнение на Наредба за управление на
общинските пътища на територията на община Полски Тръмбеш
2. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на
община Полски Тръмбеш и/или упълномощени от него длъжностни лица.

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

Гласували:
“За”
“Против”
15
0

“Въздържал се”
0

Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №343
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:
I. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи
1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
1.1. Дейност 738„Читалища“
§ 45- 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестопанска цел
+45
150 лв.;
в т.ч. за:
НЧ „Просвета-1896“ – с.Иванча
+13 392 лв.;
НЧ „Нравственост – 1904“ – с.Куцина
+3 655 лв.;
НЧ „Изгрев – 1900“ – с.Павел
+28 103 лв.;
II. Приходи за местни дейности
1. § 76 00 – Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата
от Европейския съюз (нето)
лв.;

- 3 590

III. Разходи за местни дейности
1. Функция „Общи държавни служби“
-20 980 лв.;
1.1.Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 – 00 – Издръжка
-20
980 лв.
2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“
-40 000 лв.

2.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
40 000 лв.;
§ 10-00 – Издръжка
+35 000 лв.;
§ 51 00 - Основен ремонт на дълготрайни материални активи
-75 000 лв.
3. Функция „Икономически дейности и услуги“
3.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 43 - 00 – Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия
+12
240 лв.;
2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт за 2017 на Община Полски Тръмбеш:
параграф
наименование
§51 00
Основен ремонт на улична мрежа

било
75 000

става
0

3. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от
Европейския съюз:
3.1. Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш“ BG05FMOP0013.002-0113-C01
параграф
наименование
било
става
§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от
11 082
17 465
Европейския съюз
§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и
-3 097
3 590
сметки за средствата от Европейския съюз
Всичко приходи:
7 985
21 055
§ 10 00 Издръжка
7 985
21 055
Всичко разходи:
7 985
21 055
4. 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

Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №344
На основание чл. 21, ал. 1 т.23 и ал.2 от Закона за местно самоуправление и
местната администрация, Общински съвет –гр. Полски Тръмбеш реши:
Възлага на г-н Димитър Димитров- автор на подготвената за издаване книга със
заглавие „Полски Тръмбеш – зараждане и просперитет на местната народопсихология” да
предостави един екземпляр от книгата в Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш. Същия
да бъде връчен на комисията по „Образование и социални дейности”, която след като се
запознае с книгата да изкаже становище, на основание на което на следващата сесия
Общинският съвет да вземе решение за финансиране издаването на книгата.

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

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Зам.Председател на ОбС:
/Киро Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №345
На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.23, чл.21 ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет- Полски
Тръмбеш реши:
1.Дава съгласие да се отпусне сумата от 1200лв. за финансиране на
транспортните разходи на Фолклорна формация „Полянци” при НЧ „Отец
Паисий 1905” –гр. Полски Тръмбеш, до гр. Созопол по повод участие на
формацията в Международен младежки фестивал на изкуствата „Музите”,
който ще се проведе от 5 до 10 юли 2017г.
2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да осигури
необходимите средства и извърши съответните промени по бюджета на
Община Полски Тръмбеш за 2017г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
“Против”
15
0

“Въздържал се”
0

Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро
Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №346
На основание чл. 21, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет – гр. Полски
Тръмбеш реши:
1.Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства
и дейности на бюджетна издръжка в община Полски Тръмбеш, одобрена с
Решение № 261 от Протокол № 17/22.12.2016 г., считано от 01.08.2017 г.
както следва:
В т.3. Дейност „Домашен социален патронаж” – се увеличава с 3 /три/
бройки домашни санитари, било 14 бр. става 17 бр.
2. Останалите раздели и точки в структурата не се променят.
3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши
съответните процедури, съобразно изискванията на всички нормативни
документи.

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

Гласували:
“За”
“Против”
15
0

“Въздържал се”
0

Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро
Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №347
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за
водите, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от находище
на минерална вода-изключителна държавна собственост, „Обединение” № 50
от Приложение № 2 на Закона за водите, сондаж № Р-2хг, чрез съществуващи
съоръжения, за захранване на открити лечебни басейни, УПИ XI, кв.10 по
плана на село Обединение – общинска собственост, при следните параметри:
 средноденонощен дебит 2,70 л/сек;
 годишен обем: 35717,85 куб.м;
 сезонен обем на черпене: 35717,85 куб.м;
 период на черпене: сезонен от 01.05. до 30.09 /153 дни годишно/.
2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да издаде
разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна
собственост, находище № 50 от Приложение № 2 към Закона за водите
“Обединение”, сондаж № Р-2хг, предоставено безвъзмездно за управление и
ползване, на Община Полски Тръмбеш, при условия и ред съгласно
изискванията на Закона за водите.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
“Против”
15
0

“Въздържал се”
0

Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро
Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №348

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1.Одобрява
подробен устройствен план-план за регулацияобединяване на УПИ III и УПИ IV, кв. 100а и част от улица с о.т.321-322 по
ПУП на с.Страхилово в един УПИ III, във фаза окончателен проект.
2.Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник” пред
Административен съд-Велико Търново чрез Общински съвет-Полски
Тръмбеш.

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

Гласували:
“За”
“Против”
13
2

“Въздържал се”
0

Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро
Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №349
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-98/31.05.2017 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 04.07.2017 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, 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: „Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността
на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велико Търново, за регулаторния
период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите /обн. ДВ, бр. 103
от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г./ - 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г., на основание чл.
198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите.” - да гасува положителен вот.
По точка 2 от дневния ред: „Приемане на решение за препоръчителния размер на
вноската на държавата в бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД, гр.Велико Търново за
2018 г., в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лв., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на асоциациите по водостнабдяване и канализация.” - да
гасува положителен вот.
По точка 3 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

Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №350
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.66а от Закона за общинската
собственост, ОбС Полски Тръмбеш реши:
Приема отчета за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.

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

Гласували:
“За”
“Против”
15
0

“Въздържал се”
0

Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро
Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №351
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
2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2017 г.
Под №7, 8, 9 и 10 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а
именно:
Терен с площ 3,000 дка, представляващ част от поземлен имот с идентификатор
7
61279.109.35 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 33,725 дка, публична общинска
собственост, съгласно АОС №3589/14.07.2016 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот №000246 по КВС на
8
с.Полски Сеновец, целият с площ 215,342 дка, публична общинска собственост,
съгласно АОС №2842/12.02.2010 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот №000320 по КВС на
9
с.Орловец, целият с площ 61,546 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3409/12.09.2014 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот №000259 по КВС на
10
с.Каранци, целият с площ 224,746 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3674/20.06.2017 г., за разполагане на пчелни семейства.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
10

“Против”
0

“Въздържал се”
5

Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №352
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 Веселин Божидаров
Павлов, с адрес: гр.Велико Търново, ул.”България” №43, ет.2, ап.22,
собственик на 10 броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина
№5185-0265, върху терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен
имот с идентификатор 61279.109.35 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ
33,725
дка,
публична
общинска
собственост,
съгласно
АОС
№3589/14.07.2016 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 Веселин Божидаров Павлов.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
16
15
15
0
0
Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро
Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №353
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 Веселин Иванов
Веселинов, с адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Бреза” №8, собственик на 17
броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №5185-0280,
върху терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 61279.109.35 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 33,725
дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3589/14.07.2016 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 Веселин Иванов Веселинов.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

Гласували:
“За”
“Против”
“Въздържал се”
15
0
0
Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №23/29.06.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №354
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 „МОНОПАР” ЕООД, ЕИК
201761380, със седалище и адрес на управление: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Христо Ботев”
№10, представлявано от Пейчо Георгиев Миланов – Управител на дружеството,
собственик на 52 броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №BG51930485, следните терени публична общинска собственост:
1.1. Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот с идентификатор
61279.109.35 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 33,725 дка, публична общинска
собственост, съгласно АОС №3589/14.07.2016 г., за разполагане на 10 пчелни семейства.
1.2. Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот №000246 по
КВС на с.Полски Сеновец, целият с площ 215,342 дка, публична общинска собственост,
съгласно АОС №2842/12.02.2010 г., за разполагане на 10 пчелни семейства.
1.3. Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот №000320 по
КВС на с.Орловец, целият с площ 61,546 дка, публична общинска собственост, съгласно
АОС №3409/12.09.2014 г., за разполагане на 10 пчелни семейства.
1.4. Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот №000259 по
КВС на с.Каранци, целият с площ 224,746 дка, публична общинска собственост, съгласно
АОС №3674/20.06.2017 г., за разполагане на 10 пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имоти по т.1 от настоящото
решение при годишен наем в размер на 16,00 /шестнадесет/ 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
„МОНОПАР” ЕООД
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
16
15
15
0
0
Зам.Председател на ОбС:
/инж.Киро Маринов/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

