ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №446
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във
връзка с постъпил Протест Донка Манчева –Зам. Окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Велико
Търново с Вх. №РД-01-04-3438/02.01.2018 г. на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
Отменя разпоредби от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. Полски
Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация като:
1. В чл. 15, ал. (1), се отменя т.3;
2. В чл. 17, ал. (1), се отменя т.11;

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 №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №447
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 2018 на Община Полски Тръмбеш, както следва:
1. 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
+8 700 лв.;
1.2. Упълномощава кмета на общината да разпредели средствата по читалища;
II. Приходи за местни дейности
1. § 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
-56 лв.;
в т.ч.:
§§ 37 01 - внесен ДДС (-)
-56 лв.;
2. § 40 00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи
+13 616 лв.;
3. § 45 00 - Помощи и дарения от страната
+41 747 лв.;
в т.ч.: §§ 45 03 - капиталови помощи и дарения от страната
+41 747 лв.;
2.
Разходи за местни дейности
1. Функция „Общи държавни служби“
1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 00 – Издръжка
-4 000 лв.;
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
+4 000 лв.;
в т. ч. :
§§ 52-01 - придобиване на компютри и хардуер
+2 000 лв.;
§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
+2 000 лв.;
2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
2.1.Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
§ 10-00 – Издръжка
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. ч. :
§§ 52 -05 - придобиване на стопански инвентар

- 1 300 лв.;
+1 300 лв.;
+1 300 лв.;

3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“
3.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие“
+13 560 лв.
§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА
+13 560 лв.;

4. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
4.1. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. ч. :
§§ 52 -06 - изграждане на инфраструктурни обекти
4.2. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§ 10-00 – Издръжка
§ 52 – 00 - Придобиване на ДМА
в т.ч.:
§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
4.3. Дейност 759 „Други дейности по културата“
§ 10-00 – Издръжка
4. Функция „Икономически дейности и услуги“
4.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“
в т.ч.:
§ 10 00 –Издръжка
§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА

+41 747 лв.;
+41 747 лв.;
+41 747 лв.;
+4 000 лв.;
- 3 700 лв.;
+ 7 700 лв.;
+7 700 лв.;
-8 700 лв.;
-8 700 лв.;
- 4 000 лв.;
- 4 500 лв.;
+500 лв.;

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

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 №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №448
На основание чл.21, ал.(1), т.6 и т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, 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 Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Полски Тръмбеш за периода 2019-2021 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 №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №449
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 2017 г. на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2017г, 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 №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №450
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 23 т. 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 38 от
Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие Общински съвет гр. Полски
Тръмбеш реши:
1.Приема Програма за реализацията на Общинския план за развитие на община Полски
Тръмбеш за 2018 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 №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №451
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш реши:
Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите действия за
разработване и внасяне в Общински съвет – Полски Тръмбеш и утвърждаване на правила и
условия за стимулиране увеличаване на раждаемостта, както и броя на специалистите с висше
образование в Община Полски Тръмбеш, в съответствие с предложените критерии в следните
направления:
I. Финансово подпомагане при раждане на дете в млади семейства.
II. Финансово подпомагане на млади семейства с необходимост за раждане по метода
„ Ин-витро”.
III. Финансово подпомагане на млади хора със стипендии, по специалности строителен
инженер и архитект за нуждите на общината.

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

Гласували:
“За”
10

“Против”
0

“Въздържал се”
6

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/

Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №452
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 91 ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Полски Тръмбеш за 2017 година.

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 №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №453
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.36 б, ал.4 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет – гр.Полски
Тръмбеш реши:
Приема годишен план за развитие на социалните услуги в Община Полски Тръмбеш.
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 №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №454
На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс
Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема допълнение и изменение в Наредба № 22за определяне на размера на местните данъци
на територията на Община Полски Тръмбеш, както следва:
§1. В чл.2 се създава т.8:
„т.8. Данък върху таксиметров превоз на пътници;“
§2. В чл.7, ал.4 се създава изречение второ:
„При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в
полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната
част от него.“;
§3. В чл.34, ал.1, т.4 се изменя така:
„4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават субсидии от централния
бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза за получените и
предоставените дарения;“
§4. В чл.35, ал.4 се изменя така:
„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 30, ал. 5 и 6 и чл. 34, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9, както и за
получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена
полза.“
§5. В чл.39:
а) в ал. 4 в текста преди т. 1 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно средство, определено в
чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно
одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2
март 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013“;
б) в ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритнитовари“ се
заличават;
в) в ал. 9 думите „специализирани ремаркетаза превоз на тежки или извънгабаритни товарис
товароподемност над 40 тона“ се заличават;
г) в ал. 12 думите „превозни средства откатегория L7e по Закона за движението попътищата“ се заменят
с „четириколеснипревознисредства, определени в чл. 4 отРегламент (ЕС) № 168/2013“.
§6. В чл.42 :
а) в ал.1, т.5 се отменя;
б) Създава се нова ал.2 :
„ (2) Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди, както и
електрическите превозни средства категории L5е, L6е и L7е, определени в чл. 4 от Регламент (ЕС) №
168/2013.“
в) Досегашните ал.2 и 3 стават съответно ал.3 и 4;
§7. В чл.48, ал.1, т.4 се изменя така:
„4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и
извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 1 „Патентни дейности“, заплащат
50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при
условие че към декларацията по чл. 49 е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра
на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.“

§8. В чл.59 :
а) в ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца наиздаване на
разрешението за извършване натаксиметров превоз на пътници“ се заменятс „БМ е броят на
календарните месеци оттекущата година, съответстващи на срока, закойто е издадено разрешението за
извършванена таксиметров превоз на пътници“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато действието на разрешението заизвършване на таксиметров превоз на пътници
бъде прекратено през течение на годината, отплатения данък се възстановява недължимо
внесената част, определена по следната формула:
ПДТПП x ОМ
______________________
, където
БМ
НВДТПП е недължимо внесената част отданъка върху таксиметров превоз на пътнициза текущата
година;
ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който еиздадено
разрешението;
БМ – броят на календарните месеци, закоито е издадено разрешението и е платенданъкът върху
таксиметров превоз на пътници;
ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършванена таксиметров
превоз на пътници, следващимесеца на прекратяване на разрешението заизвършване на таксиметров
превоз на пътници.“
§9. В приложение №1 „Патентни дейности“, т.1 текста „Средства за подслон и „ се заличава;
НВДТПП =

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 №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №455
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема допълнение и изменение в 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, както следва:
§1.Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения междуобщинските бюджети
и централния бюджетсе приема със закона за държавния бюджетза съответната година.
(2) Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по редана раздел II на глава
осма на Закона за публичните финанси, от съответнияорган, когато това произтича от закон,
отпреструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натуралнии/или
стойностни показатели за финансиранена съответната дейност по бюджетите наобщините.“
§2. В чл. 21, ал. 1, т. 1 се правят следнитеизменения и допълнения:
1. Буква „б“ се изменя така:
„б) местни дейности – обща изравнителнасубсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на
общински пътища;“.
2. В буква „г“ накрая се добавя „включително за местни дейности“;
§3. В чл. 23, ал. 1 накрая се добавя „засметка на централния бюджет, както и засметка на
бюджетите на първостепеннитеразпоредители с бюджет по държавния бюджет, които провеждат
съответните областина политики“;
§4. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. Извън случаите по чл. 20, ал. 2бюджетните взаимоотношения между бюджетите на общините
и централния бюджет могатда се променят по реда на раздел II на главаосма на Закона за публичните
финанси,от съответния орган, включително засметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на
бюджета на първостепененразпоредител с бюджет по държавния бюджетс централния бюджет, при
изпълнение наобласти на политики, проекти, програми ивъзлагане на дейности.“
§5. В чл. 29, ал. 1, т. 1 думите „размера набюджетните взаимоотношения на държавниябюджет с
общините“ се заменят с „размерана основните бюджетни взаимоотношенияна бюджетите на общините с
централниябюджет“.
§6. В чл. 30 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, т. 6 след думите „разчетитеза“ се добавя „финансиране на капиталовиразходи, включително“.
2. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) При изчисляването на средногодишнияразмер на показателите по ал. 3, т. 1 и 2 севключват и
съответните отчетени разходина разпоредителите с бюджет от по-нискастепен по бюджета на общината
за последните четири години, включително когатобюджетите им в рамките на този период сабили част
от бюджета на друг първостепенен
разпоредител с бюджет.
(9) Когато първостепенният разпоредители/или разпоредители с бюджет от по-нискастепен по бюджета
на общината са правоприемници на бюджетна организация, чийто бюджет е бил част от бюджета на
другпървостепенен разпоредител с бюджет, ал. 8се прилага за отчетените съответни разходина
бюджетната организация за последнитечетири години до преобразуването ѝ.“;
§7. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и за погасяванена временни безлихвени заеми, отпуснатипо реда на чл.
130ж, ал. 1“.
2. Алинея 4 се отменя.

§8. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Не се допуска поемането на ангажименти за разходи от кмета на общината,ако общината не е
привела показателитеси за поети ангажименти и задължения заразходи в съответствие с ограниченията
почл. 30, ал. 3, т. 1 и 2.
(3) Не се допуска натрупването на новизадължения за капиталови разходи и/илипоемането на
ангажименти за капиталовиразходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината
приходи несе изпълняват.
(4) Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края нагодината просрочени
задължения спрямоотчетените към края на предходната година, ако наличните към края на
предходнатагодина просрочени задължения надвишават5 на сто от отчетените разходи.“
§9. В чл. 42 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Постъпилите по бюджетите на общината средства от трансфери, които не саусвоени към края на
текущата бюджетнагодина, може да се разходват за същата целпрез следващата бюджетна година, като
приостатък той се възстановява в държавниябюджет в срок един месец от приключването на
разплащанията, но не по-късно от20 декември.
(2) Постъпилите по бюджетите на общината средства от трансфери по чл. 21, ал. 1,т. 1, букви „а“ – „в“
не се възстановяват иможе да се разходват за същите цели и презследващите бюджетни години.“
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ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №456
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 2018 г., приета с Решение № 423 по Протокол №
30/25.01.2018 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 2018 г.
Под №2, 3, 4 и 5 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а именно:
Терен с площ 2,000 дка, представляващи част от имот с кадастрален № 000088 по КВС на село
2
Климентово, целият с площ 80,602 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №
3210/04.01.2013 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 3,000 дка, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 61279.16.47 по
3
КК и КР на с.Раданово, целият с площ 28,462 дка, частна общинска собственост, съгласно
АОС № 3712/20.03.2018 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 61279.57.19 по
4
КК и КР на с.Раданово, целият с площ 70,709 дка, публична общинска собственост, съгласно
АОС № 3561/04.07.2016 г., за разполагане на пчелни семейства.
Терен с площ 0,500 дка, представляващи част от имот с кадастрален №060015 по КВС на село
5
Каранци, целият с площ 143,162 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №
3269/05.06.2013 г., за разполагане на пчелни семейства.
3. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2018 г.
Под №3 да се включи следният имоти частна общинска собственост, а именно:
Урегулиран поземлен имот II кв.722 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 3279 кв.м., частна
3
общинска собственост, съгласно АОС № 2556/15.02.2008 г. на Община Полски Тръмбеш.
5.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
ПОД АРЕНДА ПРЕЗ 2018г.
Площ в
Населено място Номер на имот
дка.
НТП
АОС
с.Каранци
№ 000011
216,348 Друга селскостопанска територия № 2930/08.06.2010 г.
с.Каранци
№ 000028
25,739 Друга селскостопанска територия № 2932/08.06.2010 г.
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №457
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 Владимир Ангелов Илиев, с адрес:
общ.Полски Тръмбеш, с.Климентово, ул.”Козлодуй” №4, собственик на 140 броя пчелни
семейства с регистрационен номер на пчелина №51830102, терен с площ 2,000 дка,
представляващи част от имот с кадастрален №000088 по КВС на село Климентово, целият с
площ 80,602 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3210/04.01.2013 г., за
разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота, считано от 01.04.2018 г., 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 Владимир
Ангелов Илиев.
Приложение:1.Копие от Заявление №СА-02-05-382/13.02.2018 г.
2.Копие от АОС №3210/04.01.2013 г.
3.Копие от регистрационен номер на пчелина №51880102.
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №458
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 Илиян Йорданов Христов, с адрес:
гр.Велико Търново, ул.”Димитър Благоев” №19 вх.Б ет.7 ап.21, собственик на 30 броя пчелни
семейства с регистрационен номер на пчелина №5188-0137, терен с площ 0,500 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, считано от 01.04.2018 г., при
годишен наем в размер на 2,00 /два/ 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 Илиян
Йорданов Христов.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-362/12.02.2018 г.
2.Копие от АОС №3269/05.06.2013 г.
3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5188-0137.
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №459
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.39, ал.3, от Закона
за общинската собственост, чл.51, ал.6 от от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски
Тръмбеш, реши:
1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Илия Георгиев Илиев, с адрес
общ.Полски Тръмбеш, с.Каранци, къща №291, собственик на 30 броя пчелни семейства с
регистрационен номер на пчелина №5185-0320, терен с площ 3,000 дка, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 61279.16.47 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 28,462
дка, частна общинска собственост, съгласно АОС №3712/20.03.2018 г., за разполагане на
пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер на
24,00 /двадесет и 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 Илия
Георгиев Илиев.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-10-484/09.03.2018 г.
2.Копие от АОС №3712/20.03.2018 г.
3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5183-0320.
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №460
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 Йосиф Илийчев Йосифов, с адрес:
гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара планина” №3, собственик на 10 броя пчелни семейства с
регистрационен номер на пчелина №5185-0321, терен с площ 1,000 дка, представляващ част от
поземлен имот с идентификатор 61279.57.19 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 70,709
дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3561/04.07.2016 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 Йосиф
Илийчев Йосифов.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-505/14.03.2018 г.
2.Копие от АОС №3561/04.07.2016 г.
3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5185-0321.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №461
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.8, ал.1,
т.2, 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:
Площ в
Населено място Номер на имот
дка.
НТП
АОС
с.Каранци
№000011
216,348 Друга селскостопанска територия №2930/08.06.2010 г.
с.Каранци
№000028
25,739 Друга селскостопанска територия №2932/08.06.2010 г.
Общо
242,087
2.Определя срок на арендното правоотношение - 25 /двадесет и пет/ стопански години.
3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имотите по т.1 от
настоящото решение в размер на 6053,00 /шест хиляди петдесет и три/ лева.
4.Определя депозит за участие в размер на 2000,00 /две хиляди/ 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 №2930/08.06.2010 г. 2.Копие на АОС
№2932/08.06.2010 г.
3.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-05-996/16.02.2018 г. 4.Копие на становище на Кмета на
с.Каранци.
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №462
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 ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА
СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ Д-Р ПЕТКО ПЕТКОВ”,
ЕИК 104532432, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Полски
Тръмбеш, гр.Полски Тръмбеш, ул.”Руен” №35, представлявана от Д-р Петко Галунов Петков, част от
недвижим имот, а именно: Помещения за извършване на извънболнична медицинска помощ, както
следва: помещение /скопичен кабинет/ №38, помещение /съблекалня-кабини/ №39, помещение
/апаратна/ №40, помещение /графичен кабинет/ №42 и помещение /лаборатория/ №14, всичките с обща
полезна площ 55,72 кв.м., заедно със съответното оборудване, намиращи се на първия етаж в сградата
на болницата в гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” №92, представляваща имот с идентификатор
57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3678/18.08.2017 г. на Община Полски Тръмбеш.
2. Определя десет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, считано от 01.10.2018 г.,
при месечен размер на наемната вноска 89,36 лева /осемдесет и девет лева тридесет и шест стотинки/, с
включен ДДС.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем със ЕТ
”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ
КАБИНЕТ Д-Р ПЕТКО ПЕТКОВ”.
Приложение: 1.Копие от Молба с рег.индекс №СА-02-05-500/14.03.2018 г.
2.Копие от АОС №3678/18.08.2017 г.
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №463
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна администрация, във
връзка с чл.8 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.36 ал.5, чл.39 ал.1 и
ал.3, чл.54 ал.1 т.2 и чл.55 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет- гр.Полски Тръмбеш реши:
1.Открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на: Урегулиран
поземлен имот II кв.722 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 3279 кв.м., частна общинска
собственост, съгласно АОС №2556/15.02.2008 г. на Община Полски Тръмбеш.
Данъчна оценка за имота: 11 040,10 лв. /Единадесет хиляди и четиридесет лева и десет
стотинки/.
2. Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна цена в размер
на 15 310,00 /петнадесет хиляди триста и десет/ лева, без включен ДДС /Сделката е облагаема с ДДС/.
3.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 % върху началната тръжна цена.
4.Определя депозит за участие в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева.
5.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 покупкопродажба със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-414/23.02.2018 г.
2.Копие от АОС №2556/15.12.2008 г.
3.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
4.Копие от доклад за пазарна оценка.
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №464
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 № 424 по Протокол № 30/25.01.2018 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 Сграда с идентификатор 57354.300.2382.5 по
КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, с предназначение: Сграда за търговия, на един етаж със ЗП 83
кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 3690/16.01.2018 г.
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 Сграда с идентификатор
57354.300.2382.5 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, с предназначение: Сграда за търговия, на
един етаж със ЗП 83 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 3690/16.01.2018 г.
Сградата се продава с отстъпено право на строеж върху земята, съобразно застроената и площ.
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 14 500,00 лева /четиринадесет хиляди и
петстотин лева/, без включен ДДС /сделката не 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 №32/29.03.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №465
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 пътните разходи на
Фолклорна формация „Полянци” – гр. Полски Тръмбеш и Фолклорна формация
„Пролетни ритми” с. Климентово до гр.Букурещ, Румъния, по повод участие на
формациите в V-ти Юбилеен международен празничен спектакъл „Среща с пролетта
2018” от 27.04.2018г. до 29.04.2018г.
2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да осигури необходимите средства и
извърши съответните промени по бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2018г.
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