
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 209 

 

На основание чл.21, ал.(1), т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 137 ал.2 от  Закона за публичните финанси Общински съвет – гр. 

Полски Тръмбеш реши: 

1. На основание чл.21, ал.(1), т.6 от ЗМСМА във връзка с  чл.137, ал.2, от Закона за 

публичните финанси , приема  отчета по приходната и разходната част на бюджета и по 

сметките за средствата от Европейския съюз  и други средства на Община Полски 

Тръмбеш към 30.06.2016 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните 

дейности и  делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи  по 

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, и отчета на инвестиционната програма към 

30.06.2016г.  на Община Полски Тръмбеш по Приложение 4. 

2. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА приема отчета за  изразходените 

средства за командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш и Председателя на 

Общински съвет към 30.06. 2016година по Приложение 5 и Приложение 6. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 210 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.66а от Закона за общинската собственост, ОбС Полски 

Тръмбеш реши: 

Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. 

 

 

Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

нейното управление за периода 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 211 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 

                  Отменя разпоредбите на чл. 9, ал. 2, ал. 4 и ал. 5 и чл. 10, ал. 1, ал. 2, ал. 3, ал. 4 

от Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията на Община Полски 

Тръмбеш. 

                   В чл. 63, ал. 2 се прави следно изменение: 

                   Било: „Въз основа на съставените актове Кмета на Община Полски Тръмбеш 

или упълномощено от него длъжностно лице издава наказателни постановления”. 

                   Става: „ Въз основа на съставените актове Кметът на Община Полски 

Тръмбеш или определеният със заповед заместник-кмет издават наказателни 

постановления”. 

 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 
 

 

 

РЕШЕНИЕ № 212 

 

На основание Чл.21, ал.2, във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 и т.22 от ЗМСМА, 

Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Приема Наредба за символиката, знаците, отличията и наградите на Община 

Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 
 

 

РЕШЕНИЕ № 213 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправелние и местната 

администрация във връзка с протест от Йордан Кожухаров – Прокурор при Районна 

прокуратура гр. Велико Търново изх. № 1706/18.08.2016г. до Административен съд 

Велико Търново чрез Общински съвет гр. Полски Тръмбеш, с вх. № РД-01-09-

4271/01.09.2016г. в Общинска администрация гр.П.Тръмбеш, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

 

1.Приема изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне, 

функциониране и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи 

дейности, преместваеми увеселителни обекти и други елементи на градското обзавеждане 

на територията на община Полски Тръмбеш съгласно публикувания проект за изменение и 

допълнение на Наредбата, както следва: 

§1 В чл.11, ал.3, т.4 се правят следните изменения: 

Отпада текста: „…..с нотариална заверка на подписите……” и се добавя ва началото на 

точката текста: „изрично ……..” 

§2 В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 5: „ Изменението и 

допълнението на Наредбата се приема на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация с Решение № ………………………….. на 

Общински съвет, гр. Полски Тръмбеш. 

§3 В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов §6: „Изменението и 

допълнението на Наредбата влиза в сила от ……………………………… 

          2. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Полски 

Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 214 

 

На основание чл. 21, ал. (1), т.23 и ал. (2) от ЗМСМА, чл. 1, ал. (2) от ЗМДТ и във 

връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет 

гр. Полски Тръмбеш реши : 

Приема допълнение и изменение на Наредба № 22 за определяне на размера на 

местните данъци на територията на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

 Създава нов раздел : 

Раздел VII. 

Данък върху таксиметров превоз на пътници  

(Нов Р…../……, в сила от 01.01.2017 г.) 

 

Чл. 56. (Нов – Решение № …….., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Данъчно 

задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху таксиметров превоз 

на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на 

пътници. 

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда 

на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от 

Закона за местните данъци и такси. 

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров 

превоз на пътници, издадено от кмета на Община Полски Тръмбеш по Закона за 

автомобилните превози. 

Чл. 57. (Нов – Решение №……., в сила от 01.01.2017 г.) (1 )Годишният размер 

на данъка върху таксиметров превоз на пътници е в размер на 300 лв. 

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху 

таксиметров превоз на пътници за съответната година в срока по ал. 1, данъкът се събира 

на базата на действащия размер за предходната година. 

Чл. 58. (Нов – Решение № ……, в сила от 01.01.2017 г.) (1) Преди получаване 

на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно 

задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в общината, 

за територията на която е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници. 

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 

определянето на данъка. 



(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени 

в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпването на съответното обстоятелство. 

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна 

декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на 

вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община. 

Чл. 59. (Нов – Решение № ….., в сила от 01.01.2017 г.) (1) Когато разрешението 

за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, 

дължимият данък за текущата година се определя по следната формула: 

ДДТГ = ГДТПП x  БМ , където 

12 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници 

по чл. 57; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз 

на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се 

възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

НВДТПП = ПГДТПП x БМ , където 

12 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Чл. 60. (Нов – Решение №…., в сила от 01.01.2017 г.) Данъкът по чл. 57 се 

внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози. 

Чл. 61. (Нов – Решение № …..., в сила от 01.01.2017 г.) Възстановяване на 

надвнесен данък по чл. 59, ал. 2 се извършва по писмено искане на данъчно задължено 

лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 
 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 215 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1,т.2  от Закона 

социалното подпомагане   Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Увеличава капацитета на Домашен социален патронаж град Полски Тръмбеш от 

240 на 270 места. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 216 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” от Закона за водите, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши:  

1. Дава съгласие да се издаде разрешително на Община Полски Тръмбеш за 

водовземане от минерална вода – публична общинска собственост, находище № 50 

“Обединение” от Приложение № 2 към Закона за водите, сондаж № Р-2хг за срок от 20 

години от датата на влизане в сила на разрешителното при следния разрешителен режим:  

 - цел на водоползването – за отдих  

 - обект ва водоползването: открити лечебни басейни, разположени в УПИ XI, кв.10 по 

ПУП на с.Обединение; 

 - параметри на исканото водоползване:  

 средноденонощен дебит 1,85 л/сек;  

 годишен обем: 24480 куб.м/годишно; 

 период на черпене: сезонен от 01.05. до 30.09.  

      2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да издаде разрешително за 

водовземане от минерална вода – публична държавна собственост, находище № 50 от 

Приложение № 2 към Закона за водите “Обединение”, сондаж № Р-2хг, предоставено 

безвъзмездно за управление и ползване, на Община Полски Тръмбеш, при условия и ред 

съгласно изискванията на Закона за водите. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 217 

 

 

На основание чл.21, ал.(1)т.6и 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 2016 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

 

 

 

 
I. Разходи за местни дейности 

 

1. Функция „Общи държавни служби“ 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“  

§ 10 -00 – Издръжка              - 9 990 лв.; 

 

 
2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

2.1.Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски 

комплекси с местен харакер“        

§ 10 -00 – Издръжка               -3 000 лв.; 

§ 52- 00- Придобиване на ДМА            +3 000 лв.; 

 

2.2.Дейност 759 „Други дейности по културата“ 

§ 45 00 - Субсидии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел+9 990 

лв.; 

В т.ч.: 

НЧ „Отец Паисий – 1905“ гр.Полски Тръмбеш         +9 990 лв.; 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиванена дълготрайни активи и основен 

ремонт за 2016 на Община Полски Тръмбеш: 

- Обектифинансиранисъс собствени средства: 

 

параграф наименование било става 

§ 52 05 Изработка на портрет  0 3 000 

 

3. Допълва Решение № 61 от 28.01.2016г., както следва: 

 -в т.7.1, след текста „С „Спортен Клуб Орловец“ – Полски Тръмбеш“, се добавя „ и СНЦ 

ПЕТАНК КЛУБ „ДЕЛТА“ гр.Полски Тръмбеш“; 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 218 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация, във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3, чл.60, ал.2 и ал.3, чл.62, ал.1 от Наредба за 

условията и реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участие на общината в граждански 

дружества и за сключване на договори за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш 

на ОбС Полски Тръмбеш, чл.54, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинското имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

 
1.Открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване по реда на глава седма, 

раздел II от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС 

Полски Тръмбеш на движимо имущество, собственост на търговско дружество „ПОДЕМ" ЕООД гр.Полски 

Тръмбеш със 100 % общинско участие в капитала на дружеството, като приема изготвените пазарни оценки 

на машините и определя начална тръжна цена съответно: 

 1.1 Шлаиф кръгов универсал ШКУ 32 – 800,00 лева, с включен ДДС. 

 1.2 Радиал бормашина – 149,60 лева, с включен ДДС. 

1.3 Радиал бормашина – 149,60 лева, с включен ДДС. 

 1.4 Въздушна преса 63 тонна - 705,00 лева, с включен ДДС. 

 1.5 Въздушна преса 63 тонна - 705,00 лева, с включен ДДС. 

 1.6 Ножовка механична – 300,00 лева, с включен ДДС. 

 1.7 Агрегат за въздух с подвижен колесар – 320,00 лева, с включен ДДС. 

 1.8 Шепинг машина тип HC 632 – 504,00 лева, с включен ДДС. 

 1.9 Фреза универсална тип ФУ 320 – 1304,00 лева, с включен ДДС. 

1.10 Фреза универсална тип ФУ 320 – 1440,00 лева, с включен ДДС. 

1.11 Фреза универсална  – 1305,00 лева, с включен ДДС. 

 1.12 Абрихт – 300,00 лева, с включен ДДС. 

 1.13 Банцинг – 400,00 лева, с включен ДДС 

 1.14 Лекотоварен автомобил Мерцедес 210 Д, регистриран 1990 г. с рег.№ВТ 7630 

АС – 1500,00 лева, с включен ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Определя депозит за участие в размер на 10% от началната тръжна цена на 

машината, за която се кандидатства, внесен по сметка на „Подем” ЕООД - 

BG46UNCR75271042652415 BIC КОД НА УниКредит БУЛБАНК UNCRBGSF или касово 

в касата на дружеството на адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Тунджа” №10. 

3.Определя стъпка за наддаване  в размер  на 5 % върху началната тръжна цена на 

машината, за която се кандидатства. 

4.Упълномощава Управителя на „ПОДЕМ" ЕООД 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 покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 219 

 

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 2016 г., приета с Решение 

№47 по Протокол №5/18.01.2016 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 2016 г. 

      1.2 Земеделски земи: 

  

Населено място Номер на имот 

Площ 

в дка. НТП АОС 

с.Климентово №000130 1,075 

Друга селскостопанска 

територия 

№3519/20.06.2016 

г. 

     

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 220 

 

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 ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ – Д-Р ВЕРКА 

МЛАДЕНОВА”, ЕИК 104515568, със седалище и адрес на управление: област Велико 

Търново, община Полски Тръмбеш, с.Масларево, представлявана от Д-р Верка Божинова 

Младенова, част от недвижим имот, а именно: Стоматологичен кабинет и ½ ид.част от 

чакалня с обща полезна площ 27,48 кв.м., намиращи се в сградата на СЗУ с.Куцина с 

идентификатор 40782.500.373.1 по КК и КР на с.Куцина, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №132/26.07.1999 г. , за упражняване на индивидуална практика за първична 

медико-дентална помощ. 

2. Определя пет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, при месечен 

размер на наемната вноска 17,64 лева /седемнадесет лева шестдесет и четири стотинки/, с 

включен ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем 

със ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ-

ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ – Д-Р ВЕРКА МЛАДЕНОВА”. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 221 

 

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 /кв.59, част от уличната регулация, между О.Т.-О.Т. 181-

182 по ЗРП 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 - 10 /десет/ 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. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №14/29.09.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 222 

 

 

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 

Поземлен имот №000159 по КВС на с.Иванча, с площ 11,581 дка и НТП „водоем”, 

публична общинска собственост, съгласно АОС №2222/14.03.2006 г. на Община Полски 

Тръмбеш 

2. Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ години. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 35,00 /тридесет и 

пет/ 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. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                            /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 


