ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №40/29.11.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 559
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 2 от Наредбата
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в търговските
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, Общински съвет
–гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да осигури средства от Бюджета на
Община Полски Тръмбеш за 2018г., във връзка с изпълнението на задължението на
„Строителство и благоустройство“ ЕООД – в ликвидация, гр. Полски Тръмбеш по
Изпълнително дело №20187260400142 и отправените на основание чл. 428 от ГПК Покани за
доброволно изпълнение, както следва:
- Покана за доброволно изпълнение с Изх.№10780/07.11.2018г. и Вх.№3/16.11.2018г.
- Покана за доброволно изпълнение с Изх.№10781/07.11.2018г. и Вх.№4/16.11.2018г.
2. Задължението на „ Строителство и благоустройство“ ЕООД – в ликвидация да бъде
изплатено, като сумата се преведе по посочената в Поканите за доброволно изпълнение Банкова сметка, с титуляр ЧСИ Димитър Бойчев- рег.№726.

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 №40/29.11.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 560
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:
I.
Приходи за местни дейности
1. § 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
в т.ч.:
§§ 37 01 - внесен ДДС (-)
2. § 40 00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи
в т.ч.:
§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя
3. § 62 00 - Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето)
4. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз (нето)
5. § 83-00 - Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-)
в т. ч.:
§§ 83 71 - получени краткосрочни заеми от други лица в страната (+)
6. § 88 00 - Събрани средства и извършени плащания за сметка на други
бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)
I. Разходи за местни дейности
1. Функция „Общи държавни служби“
1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 00 – Издръжка
§ 46 00 Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. ч. :
§§ 52-03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
2. Функция „Образование“
2.1. Дейност 311 „Детски градини“
§51- 00- Основен ремонт на ДМА

-9 270 лв.;
-9 270 лв.;
+ 54 270 лв.;
+54 270 лв.;
-41 414 лв.;
-184 278 лв.;
+618 985 лв.;
+618 985 лв.
-393 067 лв.;
-18 047 лв.;
-2 973 лв.;
+2 689 лв.;
-19 263 лв.;
+1 500 лв.;
+1 500 лв.;
-22 600 лв.;
-22 600 лв.;

3. Функция „Здравеопазване“
3.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“

-38 658 лв.;

§51- 00- Основен ремонт на ДМА

-38 658 лв.;

4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
4.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§ 10 00 – Издръжка
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. ч. :
§§ 52-03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

+125 885 лв.;
+45 000 лв.;
+45 000 лв.;
+79 617 лв.;
+1 268 лв.;
+1 268 лв.;

5. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
5.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§ 52 – 00 - Придобиване на ДМА
в т.ч.:
§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

-3 028лв.;
+225 лв.;
+225 лв.;
+225 лв.;

5.1. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата
и етнографски комплекси с местен характер“
§ 10 00 - Издръжка
§ 51 00 – Основен ремонт
5.2. Дейност 745 „Обредни домове и зали“
§ 42 00 – Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
в т. ч. :
§§ 42 -14 - обезщетения и помощи по решение на общинския съвет

-3 763 лв.;
+600 лв.;
-4 363 лв.;
+510 лв.;
+510 лв.;
+510.;

6. Функция „Икономически дейности и услуги“
6.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
в т.ч.:
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. ч. :
§§ 52-03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

+1 674 лв.;
+1 674 лв.;
+1 674 лв.;

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт за 2018 на Община Полски Тръмбеш:
- обекти финансирани с целева субсидия от ЦБ за капиталови р-ди:
параграф
наименование
било
става
§ 51 00
§ 51 00
§51 00
§51 00
§ 51 00
§ 51 00
§ 52 00

Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба
с.Раданово(ПИ с идентификатор 61279.500.98)
Основен ремонт на покрив на сградата на Кметство
с.Страхилово(ПИ с идентификатор 69732.500.503)
Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба
с. Страхилово (ПИ с идентификатор 69732.500.483)
Реконструкция на котелна и отоплителна инсталация в
сградата на ДГ «Незабравка», с. Петко Каравелово
Основен ремонт на покрив на сградата на Исторически
музей гр.Полски Тръмбеш(ПИ с идентификатор
57354.300.794)
Реконструкция на ул. «Търговска» - гр.Полски Тръмбеш –
ИП и СМР
Детски съоръжения – с.Петко Каравелово

32 802

24 663

41 316

22 053

30 519

0

26 800

4 200

0

10 737

0

69 559

1 660

1 885

- обекти финансирани с приходи от приватизация и продажба на нефинансови активи
параграф
наименование
било
става
§ 51 00

§ 52 03

Основен ремонт на покрив на сградата на Исторически
музей гр.Полски Тръмбеш(ПИ с идентификатор
57354.300.794)
Реконструкция на ул. «Търговска» - гр.Полски Тръмбеш –
ИП и СМР
Закупуване на шредер

§ 52 03

Закупуване на виброплоча

0

1 674

§ 52 03

Закупуване на светлинна сигнализация

0

1 268

§ 51 00

- обекти финансирани със собствени приходи
параграф
наименование
§ 51 00

Основен ремонт на покрив на сградата на Исторически
музей гр. Полски Тръмбеш (ПИ с идентификатор
57354.300.794)
- обекти финансирани от сметки за средства от ЕС
параграф
наименование
§ 51 00

Ремонтно – възстановителни работи за подобряване
проводимостта на речното легло на р.Елийска през
гр.П.Тръмбеш

14 500

0

0

10 058

0

1 500

било

става

600

било

0

става
0

820 521

3. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от Европейския
съюз:
3.1. Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш“ – Договор №BG05M9OP001-1.0020025-C01 по ОП РЧР 2014-2020
параграф
наименование
било
става
§ 63 00
§ 76 00

Трансфери между сметки за средствата от Европейския
съюз
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
СЕС

-19 778

-19 552

19 778

19 552

3.2. Проект „Обучения и заетост на младите хора“ – Договор №ОЗМ-ХУ-04-12-34#6/15.10.2018г. по
ОП РЧР 2014-2020
параграф
наименование
било
става
§ 63 00

Трансфери между сметки за средствата от Европейския
съюз
Всичко приходи:

0

1 649

0

1 649

§ 02 00

Други възнаграждения и плащания за персонала

0

1 383

§ 05 00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

0

266

Всичко разходи:

0

1 649

3.3. „Обучения и заетост“ – Договор №ОЗМ-ХУ-04-12-197#6/13.11.2018г. по ОП РЧР 2014-2020
параграф
наименование
било
става
§ 63 00

Трансфери между сметки за средствата от Европейския
съюз
Всичко приходи:

0

5 397

0

5 397

§ 02 00

Други възнаграждения и плащания за персонала

0

4 527

§ 05 00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

0

870

Всичко разходи:

0

5 397

3.4. Договор „Управление на риска и защитата от наводнения в трансграничните региони Кълъраш
и Полски Тръмбеш“, по програма за трансгранично сътрудничество INTEREG V – A Румъния –
България 2014-2020г.;
параграф
наименование
било
става
§ 46 00

Помощи и дарения от чужбина

0

19 048

§ 62 00

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето)
Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
СЕС
Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средства от ЕС
Всичко приходи:

0

41 414

23 088

207 592

214 569

607 636

237 657

875 690

18 000

6 000

5 088

1 563

§ 76 00
§§88 03

§01 00
§ 05 00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
Задължителни осигурителни вноски от работодатели

§ 10 00

Издръжка

§ 51 00

Основен ремонт на ДМА

214 569
0

Всичко разходи:

237 657

47 606
820 521
875 690

4. Допълва Решение № 429 от 25.01.2018г.,(доп. с Решение №494/28.06.2018г., изм. и доп. с Решение
№514/26.072018г., изм. и доп. с Решение № 538/27.09.2018г), в сила от 01.11.2018г., както следва:
в Приложение № 6 към т.6, се прави следното допълнение:
Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“
Име, презиме, фамилия
Гичка Тодорова Владимирова - Маринова

Длъжност
Маршрут
Социален работник за с.Страхилово – гр.Полски
работа с деца
Тръмбеш – с.Страхилово

5. 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 №40/29.11.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 561
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 - Полски Тръмбеш реши:
Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по приходната
и разходна част на Бюджет 2018 г. на Община Полски Тръмбеш към 30.09.2018г, 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 №40/29.11.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 562
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и ал.2 от Закона за местното управление и местната
администрация, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси, чл.49, ал.3 и ал.4 от Наредба
на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш
реши:
1. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем в размер на 22
000,00 лева /Двадесет и две хиляди лева/ от бюджетната сметка на извънбюджетна сметка
/код 7443- за сметките за средства от Европейския съюз и кохезионните структурни фондове/
за изпълнение на дейностите по Договор № ОЗ-ХУ-04-12-197#6/13.11.2018 г. за осигуряване
на заетост по Проект „Обучения и заетост”, подписан между Агенцията по заетостта и
Община Полски Тръмбеш, финансиран по Оперативна програма “Развитие на човешките
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
2. Средствата се възстановяват в бюджета след верифициране на разходите от
Договарящия орган – Агенцията по заетостта.

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 №40/29.11.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 563
На основание чл.17, ал. 1 т.5, и чл.21, ал.1, т.6, 12 и 23 от ЗМСМА Общински съвет ,
Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласието си за кандидатстване мярка 01 „Подобряване на обществената среда в
населените места” по Проект “Красива България” към Министерството на труда и
социалната политика с проект: „Ремонт на Народно читалище „Пробуда-Каранци
1897“, с. Каранци, УПИ I, кв. 53, община Полски Тръмбеш“
2 Дава съгласието си за съфинансиране, разработване и изпълнение на горецитирания
проект, като финансовото участие на Общината ще е 51% от общата стойност на
проекта;
3 Упълномощава Кмета на Общината да подготви и внесе в Проект “Красива България”
към МТСП необходимите документи за кандидатстване.

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 №40/29.11.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 564
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и чл.18, ал.1 и ал.2, т.8
и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет- Полски Тръмбеш реши:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш през
2019г.
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 №40/29.11.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 565
На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79
от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:
Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Полски Тръмбеш.
Приложение: Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество в Община Полски Тръмбеш.
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РЕШЕНИЕ № 566
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 №546 по Протокол №38/27.09.2018 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 незастроен Поземлен имот с идентификатор
57354.300.441 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, с НТП „За друг вид производствен, складов
обект”, с площ 5000,00 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3717/05.07.2018 г.
на Община Полски Тръмбеш.
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 незастроен Поземлен имот с
идентификатор 57354.300.441 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, с НТП „За друг вид
производствен, складов обект”, с площ 5000,00 кв.м., частна общинска собственост, съгласно
АОС №3717/05.07.2018 г. на Община Полски Тръмбеш.
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 25 500,00 лева /двадесет и пет хиляди и
петстотин лева/, без включен ДДС /сделката 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 10 000,00 /десет
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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РЕШЕНИЕ № 567
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-315/19.11.2018 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 21.12.2018 г. от 10:30 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, , а при липса на
кворум същото ще се проведе на 10.01.2019 г. от 11:00 часа, 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 план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на
активите, съгласно чл. 4.2, б. „г” от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги /Договора/,
изготвен от „ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново.” - да гласува положителен вот.
По точка 2 от дневния ред: „Съгласуване на план за действие при аварий, съгласно чл. 13.1, б.
„б” от Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги /Договора/, изготвен от „ВиК Йовковци”
ООД, гр.Велико Търново.” - да гласува положителен вот.
По точка 3 от дневния ред: „Приемане на решение за претендиране на неустойка към „ВиК
Йовковци” ООД, гр.Велико Търново, на основание чл.10.2, б. „б”, за неточна писмена информация, при
представяне на План за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг и
програма за управление на отпадъците /включително утайките/ по чл.5.5, б.”а” от Договора.” - да
гласува отрицателен 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-01-09-8519/20.11.2018 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.
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РЕШЕНИЕ № 568
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
1.Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велико
Търново инвестиции, предложени за приемане от тристраната комисия съгласно Протокол от
19.11.2018 г. и възлага на Кмета на общината да приеме с двустанен Приемо-предвателен
протокол следният актив: „Реконструкция на Напорен резервоар „НИСКА ЗОНА”, гр. Полски
Тръмбеш, включваща монтаж на терминална станция ТС-33 в комплект с GSM модем и
токоизправител” с балансова стойност 975,00 лева.
2.На основание чл.198ж от Закона за водите и §9, ал.10 от Предходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ, и във връзка с чл.198б, т.2 от Закона
за водите Община Полски Тръмбеш да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико Търново /АВиК/ за управление
следният актив, приет с приемо-предавателен протокол:
№
по
ред

Описание
на актива

Код
на Местоположение
населеното
на актива/адрес/
място

1.

Терминална
станция

57354

НР”Ниска зона”

Обслужвано/заве
дено/
Гр.Полски
Тръмбеш

Балансова
стойност

Реконструкция
на съществуващ
актив № 9080
/стойност, лв./
975,00
975,00

3. На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5, и ал.6
от Закона за водите, и при условията на сключения между АВиК и „ВиК-Йовковци”, гр.Велико
Търново Договор, който е в сила от 01.06.2016г., Община Полски Тръмбеш да предаде за
стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико
Търново актива по т. 2.
4.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите
действия по изпълнение на т. 2 и т. 3 от настоящото решение, като изпрати Уведомление до
председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК –
Йовковци” ООД, гр.Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.
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