ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №25/24.08.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №373
На основание чл. 21, ал.1, т. 6 и т. 23 в изпълнение на чл. 54, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА); чл. 126 от Закона за публичните
финанси (ЗПФ) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и
контрол на бюджета на Община Полски Тръмбеш, предвид разпоредбите на чл. 24, ал.1, т.6,
т.18 и т.19 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2.”Прилагане на
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка
19”Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони
2014-2020 г., както и Насоките за кандидатстване по горепосочената подмярка, Общински
съвет – гр.Полски Тръмбеш реши :
1. Упълномощава Председателя на Общински съвет – Полски Тръмбеш да подпише
декларация, че Стратегията за Водено от общностите местно развитие е разработена въз основа
на местните потребности и потенциал и съответства на политиките на национално, регионално
и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация;
2. Дава съгласие за осигуряване на финансов ресурс под формата на временен
безлихвен заем от страна на Община Полски Тръмбеш за управление на Стратегията за местно
развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени – Полски
Тръмбеш” в размер на 17 000 лв.;
3. След верифицирането на извършените разходи по мярка 19.4. „Текущи разходи и
популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
- 2020 г. от страна на Държавен фон „Земеделие” – Разплащателна агенция, предоставената
финансова помощ на Сдружение „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш” да бъде възстановена
на Община Полски Тръмбеш;
4. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да подготви необходимите
документи за кандидатстване за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегиите за ВОМР“ от Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“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 №25/24.08.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №374
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация, чл.17 ал.5 от Закона за автомобилните превози и чл.8, ал.4 от Наредба №
2/15.03.2002 г за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, Общински съвет –Полски
Тръмбеш, реши:
1.Утвърждава промени на общинската транспортна схема на Община Полски
Тръмбеш с разкриване на 4 броя вътрешноградски линии, а именно:
1.1 Автобусна линия с час на тръгване 10.00 часа с маршрут: Автогара
П.Тръмбеш –Гаджулите – Център – Минерални бани и и обратно;
1.2 Автобусна линия с час на тръгване 11.00 часа с маршрут: Автогара
П.Тръмбеш –Гаджулите – Център – Минерални бани и и обратно;
1.3 Автобусна линия с час на тръгване 14.15 часа с маршрут: Автогара
П.Тръмбеш –Гаджулите – Център – Минерални бани и и обратно;
1.4 Автобусна линия с час на тръгване 15.30 часа с маршрут: Автогара
П.Тръмбеш –Гаджулите – Център – Минерални бани и и обратно;
2.Утвърждава цена на билета – 1.00 лева.

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

Гласували:
“За”
16

“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 №25/24.08.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №375

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 30.06.2017г, съгласно
представените Приложение №1,Приложение №2 и Приложение №4.

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

Гласували:
“За”
16

“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 №25/24.08.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №376
На основание чл.17, ал1, т.3 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.310, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование
Общински съвет-гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Закрива филиал с.Обединение към ДГ ”Детски свят” гр.Полски Тръмбеш, считано
от 15.09.2017 г.
2. Децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка се пренасочват към
ДГ ”Детски свят” гр.П.Тръмбеш и/или СУ ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш.
3. Транспортните разходи на децата подлежащи на задължителна предучилищна
подготовка да се осигурят от Община П.Тръмбеш, съгласно чл.283, ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование.
4. Задължителната документация остава за съхранение в ДГ ”Детски свят” гр. Полски
Тръмбеш.
5. Имуществото от закрития филиал остава в ДГ ”Детски свят” гр. Полски Тръмбеш.
6. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите действия
по закриване на филиал с.Обединение към ДГ ”Детски свят” гр.Полски Тръмбеш.

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

Гласували:
“За”
13

“Против”
3

“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 №25/24.08.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №377
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.2 и чл.11, ал.1,т.2 от Наредба №7 от 29.12.2000г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите н а училищата,
детските градини и обслужващите звена , Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:
І. Дава разрешение за сформиране на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 2017/2018
година в:
1. ОУ”Васил Левски” с.П.Каравелово - 3 маломерни паралелки
- I кл. – 15 ученици
- III кл. - 15 ученици
- VI кл. – 17 ученици
2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово - 2 маломерни паралелки
- V кл. – 17 ученици
- VI кл. – 17 ученици
II. Утвърждава структурата на Функция “Образование” по дейности и населени места за учебната
2017/2018 година, както следва:
1. Общообразователни училища:
- СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш
31 паралелки
- ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово
7 паралелки
- ОУ”Васил Левски” с.П.Каравелово
7 паралелки
2. Професионални паралелки към СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш
- Земеделец
5 паралелки
3. Подготвителна полудневна група в училище:
- СУ”Ц.Церковски”гр.П.Тръмбеш
- ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Раданово

1 група
1 група

4. Детски градини:
- ДГ „Детски свят” гр.П.Тръмбеш
5 групи
- ДГ „Незабравка” с.П.Каравелово
3 групи
- ДГ „Първи юни”с.Раданово
3 групи
Определя средна месечна посещаемост 12 деца в групите в детските градини, с изключение на
времето от 24 декември до 4 януари включително и от 1 юни до 15 септември, на епидемии и карантини
в детските градини.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16

16

Гласували:
“За”
16

“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 №25/24.08.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №378
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 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.
1.2 Земеделски земи:
Населено място
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово

Площ в
дка.
1,165
0,440
1,008
0,784
1,817
1,247
1,000

Номер на имот
№000107
№000119
№000120
№000122
№000124
№000126
№000127

НТП
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен

АОС
№3510/20.06.2016 г.
№3511/20.06.2016 г.
№3512/20.06.2016 г.
№3513/20.06.2016 г.
№3514/20.06.2016 г.
№3515/20.06.2016 г.
№3516/20.06.2016 г.

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2017 г.
Под №12 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно:
Терен с площ 2,000 дка, представляващи част от имот с кадастрален №060015 по КВС
12
на село Каранци, целият с площ 143,162 дка, публична общинска собственост,
съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за разполагане на пчелни семейства.
5.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА ПРЕЗ 2017г.
Населено място
с.Петко Каравелово
с.Петко Каравелово

Номер на имот
№019039
№019050

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

Площ в
дка.
104,845 Нива
17,690 Нива

Гласували:
“За”
16

ОБЩИНАТА
НТП

“Против”
0

ДА

ПРЕДЛОЖИ

АОС
№1700/01.07.2004 г.
№546/26.06.2002 г.

“Въздържал се”
0

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

ЗА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №25/24.08.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №379
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.5, чл.10, ал.1 и ал.2, чл.11, ал.2 и ал.3 и чл.12, ал.6 от Наредбата за
стопанисване и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС
П.Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива на процедура за отдаване под аренда чрез публичен търг с явно наддаване на
следните имоти частна общинска собственост:
Населено място
с.Петко Каравелово
с.Петко Каравелово

Номер на имот
№019039
№019050
Общо

Площ в
дка.
104,845 Нива
17,690 Нива
122,535

НТП

АОС
№1700/01.07.2004 г.
№546/26.06.2002 г.

2.Определя срок на арендното правоотношение - 25 /двадесет и пет/ стопански години.
3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имота по т.1 от
настоящото решение в размер на 3070,00 /три хиляди и седемдесет/ лева.
4.Определя депозит за участие в размер на 1000,00 /хиляда/ лева.
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната годишна
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 аренда
със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие на АОС №1700/01.07.2004 г.; 2.Копие на АОС №546/26.06.2002 г.;
3.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-05-4194/08.08.2017 г. 4.Копие на становище на
Кмета на с.Петко Каравелово.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
16

“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 №25/24.08.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №380
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.7, чл.8, ал.1, т.1 и чл.12, ал.3 от Наредбата за стопанисване и управление
на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС П.Тръмбеш, Общински съвет
Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива на процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на
следните имоти публична общинска собственост:
Населено място
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово
с.Климентово

Номер на имот
№000107
№000119
№000120
№000122
№000124
№000126
№000127
Общо

Площ в
дка.
1,165
0,440
1,008
0,784
1,817
1,247
1,000
7,461

НТП
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен
Друг селскостопански терен

АОС
№3510/20.06.2016 г.
№3511/20.06.2016 г.
№3512/20.06.2016 г.
№3513/20.06.2016 г.
№3514/20.06.2016 г.
№3515/20.06.2016 г.
№3516/20.06.2016 г.

2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ стопански години.
3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под наем на имотите по т.1 от
настоящото решение в размер на 190,00 /сто и деветдесет/ лева.
4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева.
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната годишна
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 №3510/20.06.2016 г.; 2.Копие на АОС №3511/20.06.2016
г.; 3.Копие на АОС №3512/20.06.2016 г.; 4.Копие на АОС №3513/20.06.2016 г.; 5.Копие на АОС
№3514/20.06.2016 г.; 6.Копие на АОС №3515/20.06.2016 г.; 7.Копие на АОС №3516/20.06.2016
г.; 8.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-05-1138/28.07.2017 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №25/24.08.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №381
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 Теодор Георгиев Сбирнаков, с адрес:
с.Климентово, общ.Полски Тръмбеш, ул.”Теменуга” №4, собственик на 120 броя пчелни
семейства с регистрационен номер на пчелина №5183-0112, терен с площ 2,000 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
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 Теодор
Георгиев Сбирнаков
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