
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/18.01.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 45 

 
На основание чл.21., ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.2, чл.6 и чл.13 от Наредбата 

за упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от капитала на 

търговските дружества, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш да 

представлява Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново. 

2.  Във връзка с Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на 

МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което да се проведе на 19.01.2016 г от 

13:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр.Велико Търново, 

ул.”Ниш” №1, упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

да вземе участие в извънредното общо събрание, като гласува както следва: 

По точка 1 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на следните недвижими 

имоти, собственост на дружеството: А/УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II /втори/, кв.136 по 

ПУП на град В.Търново, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503.323 по 

КККР на гр.В.Търново, с административен адрес гр.В.Търново, ул.”Краков”, с площ 18 706 кв.м., с 

трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: „за обект, 

комплекс за здравеопазване”, заедно с незавършен обект на строителството „Хирургически блок”, 

включващ блок №1, изграден до девети етаж и частично изпълнени Ел и ОВ, и изкоп за блок №2 

/изграждането на обекта е съобразно съгласуван на 19.01.1983 година проект и издадени въз 

основа на него Разрешение за строеж №255/06.10.1983 година и Протокол №18 за определяне на 

строителна линия и ниво от 10.02.1984 година от Община Велико Търново; Б/УРЕГУЛИРАН 

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V /пети/, кв.141 по ПУП на град В.Търново, представляващ ПОЗЕМЛЕН 

ИМОТ с идентификатор 10447.514.304 по КККР на гр.В.Търново, с площ 1 450 кв.м., с трайно 

предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: „територии заети от 

населените места”, заедно с построената в същия СГРАДА със застроена площ 385 кв.м. и 

предназначение – „парова централа” - да гласува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: „На основание чл.28, ал.10, във вр. с ал.9 от ЗПСК, възлага на 

изпълнителния директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, да отправи 

предложение до Министерския съвет за продажба на недвижимите имоти на дружеството, за които 

е взето решение за продажба от Общото събрание на акционерите по предходната т.1” – да гласува 

положителен вот. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/18.01.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

На основание чл.21., ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти за 2016 г. 

и утвърждава списък на следните обекти:  

 1.1. Незастроен поземлен имот с идентификатор 61279.500.796 с начин на трайно 

ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР на с.Раданово с площ 

5822 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3429/04.02.2015 г.  

1.2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 57354.300.2315 с начин на трайно 

ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР гр.Полски Тръмбеш с 

площ 16 130 кв.м, частна общинска собственост, съгласно АОС №3041/28.11.2011 г.  

1.3. Застроен поземлен имот с идентификатор 57354.300.2485 с начин на трайно 

ползване „За друг вид производствен, складов обект” с площ 13742 кв.м. по КК и КР на 

гр.Полски Тръмбеш, заедно с построените в него сгради: промишлена сграда/незавършено 

строителство/ с идентификатор 57354.300.2485.1 със ЗП 663 кв.м.; промишлена 

сграда/незавършено строителство/ с идентификатор 57354.300.2485.2 със  ЗП 1320 кв.м.; 

промишлена сграда/незавършено строителство/ с идентификатор 57354.300.2485.3 със ЗП 

1094 кв.м.; промишлена сграда/въведена в експлоатация като автомивка/ с идентификатор 

57354.300.2485.4 със ЗП 148 кв.м.; промишлена сграда/въведена в експлоатация като 

автомивка/ с идентификатор 57354.300.2485.5 със ЗП 304 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3287/14.01.2014 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изготвянето на 

приватизационни оценки на имотите по т.1 от настоящето решение по реда на глава пета 

от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на 

приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално 

представителство, и да внесе предложения в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за 

приватизация на имотите. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/18.01.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

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, чл.10, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш и стратегия 

за управлението на общинска собственост на територията на Община Полски 

Тръмбеш за периода 2015-2019 г., ОбС Полски Тръмбеш реши: 

Приема програма за управлението и разпореждането с имотите - 

общинска собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2016 г. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/18.01.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинската 

собственост, чл.10, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

Приема Стратегия за управление на общинската собственост на 

Община Полски Тръмбеш за периода 2015-2019 г. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 
 

 


