ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №466
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.137, ал 1, т.3 от Търговския закон и чл.23, ал.1, т.4 от „Наредба
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества
и за сключване на договори за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш” на Общински
съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема Отчета за дейността на "ПОДЕМ" ЕООД гр. Полски Тръмбеш за 2017
година.
2. Покрива загубата за сметка на резерва на дружеството.
3. Управителят на дружеството да докладва за финансовото състояние на дружеството
на всеки три месеца.

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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №467
На основание чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.137, ал 1, т.3 от Търговския закон и чл.23, ал.1, т. 4 от „Наредба
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговски
дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества
и за сключване на договори за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш” на Общински
съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема Отчета за дейността на "Общински център за развитие" ЕООД гр.Полски
Тръмбеш за 2017г.

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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №468
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:
Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и дейности на
бюджетна издръжка в Община Полски Тръмбеш, одобрена с Решение № 418 от Протокол №
29/21.12.2017 г., както следва:
1. Считано от 01.05.2018 г. се увеличава числеността, както следва:
1.1. В т.4. Дейност Спортни бази и спорт за всички с 9 /девет/ бройки за периода от
01.05.2018 г. до 01.10.2018 г., включващи спасители, продавачи и билетопродавачи,
както следва:
било:
Дейност Спортна база и спорт за всички - 7 бройки
става:
Дейност Спортна база и спорт за всички - 16 бройки;
1.2. В т.5. Дейности по почивното дело и социалния отдих с 2 /две/ бройки за периода от
01.05.2018 г. до 01.10.2018 г., включващи билетопродавач и чистач, както следва:
било:
Дейности по почивното дело и социалния отдих
- 2 бройки
става:
Дейности по почивното дело и социалния отдих
- 4 бройки
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”
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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №469

На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 18, ал.1, т.2 и чл.18 а от Закона за социално подпомагане, Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Приема Наредба за условията и реда за извършване на социални услуги в 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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №470

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 3 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето
Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Приема Общинска програма за закрила на детето - 2018 г. в 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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №471

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното
образование, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 година.

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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №472
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
1.Приема Доклад за осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната
Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш през 2017 г.
2.Приема Отчет за изразходваните средства по бюджета за 2017 година на Община
Полски Тръмбеш- дейност читалища.

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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №473

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:
Дава съгласие да се отпуснат средства в размер на 1 000 лв. от бюджета на Община
Полски Тръмбеш за 2018 година за финансиране на участие на Вокална група „Сияние” при НЧ
„Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш в Десети юбилеен Европейски щампионат „Euro Folk
2018” в гр.Поморие, който ще се проведе от 28 юни до 8 юли 2018 година.

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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №474
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
1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД
НАЕМ ПРЕЗ 2018 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №9, 10 и 11 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:
Терен с площ 12,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.389 по КК и
КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3473/07.12.2015 г.,
9
за поставяне на павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема
за разполагане на временни съоръжения.
Терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.2474 по КК и
КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011 г.,
10
за поставяне на Автомати, машини и хладилни съоръжения за сладолед, количка за царевица и
др., по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения.
Терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.2474 по КК и
КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011 г.,
11 за поставяне на Открити щандове и маси за сергийна търговия за продажба на нехранителни
стоки, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни
съоръжения.
2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2018 г.
Под №6 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно:
Терен с площ 1,000 дка, представляващи част от имот с кадастрален №116001 по КВС на село
6
Орловец, целият с площ 98,937 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3411/12.09.2014 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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №475
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 Мария Аврамова Аврамова, с адрес:
гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара планина” №8 ет.3 ап.8, собственик на 20 броя пчелни семейства с
регистрационен номер на пчелина №5187-0150, терен с площ 1,000 дка, представляващи част от имот с
кадастрален №116001 по КВС на село Орловец, целият с площ 98,937 дка, публична общинска
собственост, съгласно АОС №3411/12.09.2014 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 Мария Аврамова
Аврамова.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-2021/17.04.2018 г.
2.Копие от АОС №3411/12.09.2014 г.
3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5187-0150.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №476
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи Договор с упълномощен
представител на Сдружение „Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш за предоставяне на
един двоен коридор на късата и плитка част на открит плувен басейн, намиращ се в гр.Полски Тръмбеш
- “Плувен комплекс”, представляващ имот с идентификатор 57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски
Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011г., за нуждите на спортния
клуб, за срок от 15.06.2018 г. до 31.08.2018 г. в следните часови диапазони:
– всеки работен ден от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа
– всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 18:00 до 19:00 часа.
2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише договор за заем за послужване
с упълномощен представител на Сдружение „Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш.
Приложения:
1. Копие на Искане от Проф. д-р Людмил Петров – Председател на УС на „Спортен клуб по
плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш.
2. Проект на договор за заем за послужване.
3. Копие на Решение за вписване в регистъра на юридически лица с нестопанска цел при
Окръжен съд-гр.Велико Търново на Сдружение „Спортен клуб по плуване – Янтра”
гр.Полски Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
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Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №477

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с изменения и
допълнения на Закона за общинската собственост, обнародвани в Държавен вестник брой 13 от
07.02.2017 г. и брой 96 от 01.12.2017 г., Решение №18 от 31.01.2018 г. на Административен съд
Велико Търново и Разпореждане от 14.02.2018 г. на Административен съд Велико Търново по
Административно дело №96/2018 г., Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
Приема изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, както следва:
§1 В чл.6 алинея 3 се изменя така: „(3) Застрахователните вноски за обектите,
предоставени под наем, за ползване или възложени на концесия, са за сметка на наемателите,
ползвателите или концесионерите.
§2 В чл.10 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така: „(4) В изпълнение на стратегията по чл.8, ал. 8 от ЗОС
общинският съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона
за концесиите и приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска
собственост по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до
приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през
годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет.
Програмата е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и съдържа:
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с
придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост за
съответната година;
2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за
предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски
дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия;
3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна
срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на
имотите, които общината желае да получи в замяна;
4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в
собственост, и способите за тяхното придобиване;
5. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни
имоти;
6. обектите по т.5 от първостепенно значение;
7. други данни, определени от общинския съвет.”
2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Стратегията по ал.3, планът за действие за общинските
концесии и програмата по ал.4, както и промените в тях се обявяват на таблото за обяви в
сградата на общината и публикуват на интернет страницата на общината.”
§3 В чл.23 алинея 6 се отменя.
§4 В чл.37 алинея 2 се отменя

§5 В чл.78 алинея 5 се изменя така: „(5) Актът за общинска собственост за имот държавна собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон, се съставя
съгласно изискванията на ал. 1 - 3 след отписването му от актовите книги за държавна
собственост по реда на Закона за държавната собственост.”
§6 Глава девета „Административно-наказателни разпоредби”, съдържаща разпоредби от
чл.89 до чл.91 включително, се отменя.
Приложения: 1. Докладна записка от Георги Александров Чакъров – Кмет на Община
Полски Тръмбеш, заедно с приложен проект за изменение и допълнение на Наредба за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Разпечатка от интернет страницата 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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №478
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-111/13.04.2018 г. на Проф. Д-р Любомира
Попова – Председател 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 15.05.2018 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: „Одобряване текста и приемане на решение за сключване на
Допълнително споразумение №2 за изменение и допълнение на Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016
година за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне
на водоснабдителни и канализационни услуги по реда на Закона за водите /чл.198п, ал.1, предложение
първо от Закона за водите/, с ВиК оператора - „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД,
гр.Велико Търново” - да гасува положителен вот.
По точка 2 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 3 от дневния ред: „Одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма
за инвестиции в активи - ВиК системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска
собственост през 2018 год.” - да гасува положителен вот.
По точка 4 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.
Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-1996/17.04.2018 г. от 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;
2.Проект на решение по т.1 от дневния ред;
3.Проект на решение по т.2 от дневния ред;
4.Проект на решение по т.3 от дневния ред.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
16

15

15

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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №479
На основание чл.21., ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от Наредбата за реда и
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш,
реши:
1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на терен с площ
2,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски
Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011 г., за поставяне на
Автомати, машини и хладилни съоръжения за сладолед, количка за царевица и др., по реда на чл.56 от
ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ годишни летни периода, считано от 01
юни до 31 август за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 г.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 60,00 /шестдесет/ лева, без ДДС.
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 месечна 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 Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на скица на ПИ с идентификатор
57354.300.2474. 3.Копие на АОС №3032/28.11.2011 г. 4.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-102213/11.12.2017 г.

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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №480
На основание чл.21., ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от Наредбата за реда и
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш,
реши:
1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на терен с площ
2,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски
Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011 г., за поставяне на Открити
щандове и маси за сергийна търговия за продажба на нехранителни стоки, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно
одобрена схема за разполагане на временни съоръжения.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ годишни летни периода, считано от 01
юни до 31 август за 2018, 2019, 2020, 2021 и 2022 г.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 60,00 /шестдесет/ лева, без ДДС.
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 месечна 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 Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на скица на ПИ с идентификатор
57354.300.2474. 3.Копие на АОС №3032/28.11.2011 г. 4.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-05997/16.02.2018 г.

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 №33/26.04.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №481
На основание чл.21., ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от Наредбата за реда и
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш,
реши:
1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на терен с площ
12,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.389 по КК и КР на гр.Полски
Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3473/07.12.2015 г., за поставяне на
павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на
временни съоръжения.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 48,00 /четиридесет и осем/ лева,
без ДДС.
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 месечна 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 Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на скица на ПИ с идентификатор
57354.300.389. 3.Копие на АОС №3473/07.12.2015 г. 4.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-051881/10.04.2018 г.

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

