
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ № 154 

              
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.35, ал.1  от Закона за социално подпомагане и чл.52, ал.1 от 

Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане,  Общински съвет – 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

Създава Обществен съвет на основание чл.35 от Закона за социално подпомагане в 

Община Полски Тръмбеш който да:  

1.Съдейства за провеждане на политиката на Община Полски Тръмбеш в областта 

на социалните помощи  и социални услуги ; 

2.Съдейства и подпомага разработването на общински програми, планове, проекти, 

съврзани с със социалните помощи и социалните услуги; 

3.Съдейства и координира дейности по предоставяне на социални услуги от лицата 

по чл.18, ал.1, т.3 и 4 от Закона за социално подпомагане; 

4.Осъществява контрол върху  качеството на социалните услуги в съотвествие с 

утвърдените критерии и стандарти ; 

5.Изготвя становища за откриване и закриване на специализирани институции за 

социални услуги на територията на Община Полски Тръмбеш. 

 

в състав : 

 

Назиф Кадир – Председател 

 

 Членове : 

1.Емил Цонев – Секретар на Община Полски Тръмбеш 

2.Николинка Генова-  Началник отдел „ Социална политика, образование, култура”; 

3.Цветелина Иванова – Директор ЦСРИ и ЦОП гр.Полски Тръмбеш; 

4.Вяра Тодорова – Социален работник в ДСП Свищов, Отдел „ХУСУ”; 

5.Росен Божанов Русанов– общински съветник в ОбС Полски Тръмбеш. 

6.д -р.Емил Денчев Енчев – общински съветник в ОбС Полски Тръмбеш. 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ № 155 

              
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 2016 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Приходи с местен характер 

 1. Приходи и доходи от собственост 

 §§ 24 06 - Приходи от наеми на земя      

 +200 000лв.; 

2. Временни безлихвени заеми 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз         

           +12 790 лв.; 

 

II. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“      +35 000 лв.; 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“        

§ 10 - 00 – Издръжка         +27 000 лв.; 

§ 53 – 00 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи     

+8 000 лв.; 

 

2. Функция „Отбрана и сигурност      +56 000 лв.; 

2.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии“           

§ 10 -00 – Издръжка         +30 000 лв.; 

 

2.2. Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 

аварии“  

§ 10 -00 – Издръжка         +26 000 лв.; 

 

3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“   +37 300 лв.; 

3.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“       

§ 10 -00 – Издръжка         +37 300 лв.; 

 

4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“       +21 700 лв.; 

 



 

 

 

 

4.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“           

§ 10 -00 – Издръжка         +21 700 лв.; 

 

5.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“   +30 000 лв.; 

5.1. Дейност 759 „Други дейности по културата“        

§ 10 -00 – Издръжка         +26 000 лв.; 

§ 45- 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестопанска цел           

 +4 000 лв.; 

 

6. Функция „Икономически дейности и услуги“    +20 000 лв.; 

6.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“     

§ 10-00 – Издръжка          +20 000 лв.; 

 

    7. Функция Разходи некласифицирани в другите функции 

7.1. Дейност 998 „Резерв“         +12 790 лв.; 

 

 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на 

дълготрайни активи и основен ремонт за 2016 на Община Полски Тръмбеш: 

- Обекти финансирани със собствени средства: 

параграф наименование било става 

§ 53 09 Изготвяне на технически паспорти на обекти 

общинска собственост 

27 000 35 000 

 

 

3. 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 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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 156 

 

 

   На основание чл.17, ал1, т.3 и  чл.21,ал.2, от ЗМСМА, чл.10, ал.8 от ЗНП и чл.15, 

ал.1 от ППЗНП,  Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Закрива  филиал  с.Страхилово при  ЦДГ ”Първи юни” с.Раданово, считано 

от 01.08.2016 г. 

2. Децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка се 

пренасочват към ЦДГ”Детски свят” гр.П.Тръмбеш и СОУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш. 

3. Транспортните разходи на децата подлежащи на задължителна 

предучилищна подготовка да се поемат от Община П.Тръмбеш, съгласно чл.26 от Закона 

за народната просвета. 

4. Трудовите правоотношения с персонала в закрития филиал на ЦДГ „Първи 

юни” с.Раданово да бъдат уредени съгласно чл.328, ал.1, т.2 от Кодекса на труда. 

5. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

действия по закриване на филиал  с.Страхилово при  ЦДГ ”Първи юни” с.Раданово. 

              

 

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 157 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и Протокол №1/16.06.2016 г., на Комисия 

назначена със Заповед №РД-01-05-774/27.05.2016 г., на Кмета на Община Полски 
Тръмбеш Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема Становище на Комисия назначена със Заповед №РД-01-05-
774/27.05.2016 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш. 

2. Възлага на Председателя на ОбС Полски Тръмбеш и на Кмета на общината да 
подготвят и внесат предложение в Общински съвет Полски Тръмбеш за откриване на 
производство по ликвидация на общинско предприятие - търговско дружество 
„Строителство и Благоустройство" ЕООД, гр.Полски Тръмбеш. 
 

 

 

 
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 12 4 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 158 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията 

(ЗУТ), чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за 

прилагане на закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от 

ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 

1. Дава предварително съгласие за изработване на проект за частичен подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна 

предназначението на част от ПИ 006007 по КВС на с.Петко Каравелово за парк със спортен  

сектор и детска площадка, с площ до 10 дка, Възложител: Община Полски Тръмбеш. 

 

2. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частичен подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна 

предназначението на част от ПИ 006007 по КВС на с.Петко Каравелово за парк със спортен  

сектор и детска площадка, с площ до 10 дка, Възложител: Община Полски Тръмбеш. 

 

3. Разрешава изработването на проект за проект за частичен подробен устройствен 

план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за промяна предназначението на част от 

ПИ 006007 по КВС на с.Петко Каравелово за парк със спортен сектор и детска площадка, с 

площ до 10 дка, Възложител: Община Полски Тръмбеш 

 

4. Дава срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 – 3 години от влизане в 

сила на настоящото решение. 

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 159 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 006007- 

публична държавна собственост, с начин на трайно ползване-пасище,мера, по КВС на 

с.Петко Каравелово за изграждане на обект: „Парк със спортен сектор и детска площадка” 

с площ до 10 дка. 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 години от влизане в 

сила на настоящото решение. 

 

 

 

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 160 

              

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за 

външно ел. захранване, с подземно кабелно трасе СрН с начална точка от съществуващ 

СБС № 14 от ел.провод 20kV, през ПИ № 000009 – местен път, публична общинска 

собственост, по КВС на с.Орловец, до крайна точка БКТП в ПИ № 067007 по КВС на 

с.Орловец за обект: „Изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz-

№VTR0217.A000_Орловец Нова. Обща дължина на трасето 9,50 м при сервитутна зона по 

2,00 метра от двете страни на кабела по дължина на трасето. Възложител: „Мобилтел” 

ЕАД, с адрес: гр.София, ул.”Кукуш” № 1, представлявано от Деян Кастелиц и Милан 

Залетел- изпълнителни директори, ЕИК 131468980, собственик съгласно Предварителен 

договор за покупко-продажба между „Мобилтел” ЕАД и Антония Ненова Кръстева, 

собственик на имота на основание нотариален акт № 328, том I, рег.№ 3397, дело № 217 от 

2005г., вписан по ЗС/ПВ с вх. № 8229 от 27.09.2005г., акт № 78, том 27, дело 6138, 

2. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30-дневен срок 

от обнародването му в „Държавен вестник” пред Административен съд-Велико Търново 

чрез Общински съвет-Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 161 

 

              
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. 

  

       1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №49, 50 и 51 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

49 

Магазин с обща полезна площ 23,20 кв.м. с идентификатор 57354.300.1231.2.1 по КК и 

КР на гр.Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№14/15.10.1997 г. 

50 

Кафе-аператив с обща полезна площ 36,00 кв.м., находящ се на първия етаж в сградата 

на бившата поща, построена в УПИ II стр.кв.43 по ПУП на с.Петко Каравелово, частна 

общинска собственост, съгласно АОС №62/24.09.1998 г. 

51 

Кафе-аператив с обща полезна площ 54,60 кв.м., находящ се в сградата на младежкия 

дом, построена в УПИ II стр.кв.48 по ПУП на с.Масларево, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №112/17.06.1999 г. 

       

 

 

 1.3 Горски територии: 

землище № имот  НТП местност  

площ 

дка. АОС 

Обединение 000152 Широколистна гора Честите круши 49,352 3498/09.06.2016 г. 

  

2. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ПРЕЗ 2016 г.  

 

 

 

Под №7 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 



 

7 
Поземлен имот №020008 по КВС на с.Петко Каравелово с площ 71,651 дка. и НТП 

„овощна градина”, частна общинска собственост, съгласно АОС №547/26.06.2002 г. 

  

3. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2016 г. 

Под №14 и №15 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а 

именно: 

 

14 

Терен с площ 3,000 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. 

15 

 

Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от имот с идентификатор 61279.56.37 по 

КК и КР на с.Раданово, целият с площ 454,518 дка., публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3474/07.12.2015 г., за разполагане на пчелни семейства. 

  

 

 

 

 

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 162 

              
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация, чл.35 ал.4, т.2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.48, 

ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.44 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, чл.36, ал.4, 

чл.39, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища на ОбС Полски Тръмбеш, 

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

 1.Дава съгласие да се извърши продажба без търг или конкурс на ведомствен 

Апартамент №8, ет.3, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

57354.300.2436.2.8 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, със ЗП 56,85 кв.м., заедно с 

прилежащите към него мазе /изба №8/ със ЗП 5,31 кв.м. и 1,82 ид.части от общите части 

на сградата и правото на строеж, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3467/31.08.2015 г., на Веселка Савова Величкова-Георгиева, ЕГН 6907144050 с 

адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” №25, ап.8, ет.3 /наемател на апартамента/, 

срещу сумата от 19 990,00 /деветнадесет хиляди деветстотин и деветдесет/ лева, без 

включен ДДС, представляваща пазарната оценка на имота.  

 

Веселка Савова Величкова-Георгиева да заплати: цената на имота; 2% режийни 

разноски изчислени върху стойността на имота, предмет на продажбата по реда на чл.37, 

ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество; 3% местен данък изчислени върху стойността на имота предмет на 

продажбата по реда на чл.47, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.33 ал.2 от 

Наредба №22 за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Полски Тръмбеш;  както и сумата от100,00 /сто лева/, представляваща стойността на 

оценката, която се възстановява от КУПУВАЧА, съгласно чл.37, ал.1 от Наредба за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на ОбС Полски 

Тръмбеш. 

2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури по продажбата на имота по т.1. 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 163 

              
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 Илияна Евгениева Кръстева, с 

адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Яворова” №28 ет.3 ап.6,  собственик на 20 броя пчелни 

семейства с регистрационен номер на пчелина №5188-0045, върху 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 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 Илияна 

Евгениева Кръстева. 

 

 

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 164 

              
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 Йордан Илиев Йорданов с 

адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул”Стара Планина” №18 ет.3, собственик на 80 броя пчелни 

семейства с регистрационен номер на пчелина №5188-0150, терен с площ 2,000 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 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 Йордан 

Илиев Йорданов. 

  

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 165 

              
  

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 Тодорка Илиева Иванова с 

адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул”Стара Планина” №18 ет.5, собственик на 10 броя пчелни 

семейства с регистрационен номер на пчелина №5188-0151, 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 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 Тодорка 

Илиева Иванова. 

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 166 

              
 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 Габриела Пламенова Петкова, с 

адрес с.Раданово,  ул.”Двадесет и девета” №16, собственик на 10 броя пчелни семейства с 

регистрационен номер на пчелина №5185-0430, терен с площ 1,000 дка, представляващ 

част от Поземлен имот с идентификатор 61279.56.37 по КК и КР на с.Раданово, целият с 

площ 454,518 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3474/07.12.2015 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 Габриела 

Пламенова Петкова. 

 

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 167 

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

администрация, чл.41, ал.1 и ал.2, и чл.43, ал.5 от Закона за горите,  във връзка с чл.14, ал.2 от 
Закона за общинската собственост, чл.16, ал.1 и чл.54, ал.1, т.1 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 по реда на 

глава седма, раздел II от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, на Поземлен имот №000152 по КВС на с.Обединение с площ 49,352 дка. и НТП 

„широколистна гора”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3498/09.06.2016 г. 
2. Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години, считано от 01.10.2016 г. 

3. Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под наем в размер на 1235,00 

/хиляда двеста тридесет и пет/ лева, без ДДС. 
4.Определя депозит за участие в размер на 300,00 /триста/ 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 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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 168 

              
 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.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 Поземлен имот №020008 по КВС на с.Петко Каравелово с площ 71,651 дка. 

и НТП „овощна градина”, частна общинска собственост, съгласно АОС №547/26.06.2002 

г. 

2.Определя срок на арендното правоотношение - 25 /двадесет и пет/ стопански 

години. 

3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имота по т.1 от 

настоящото решение в размер на 1800,00 /хиляда и осемстотин/ лева. 

4.Определя депозит за участие в размер на 500,00 /петстотин/ 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. 

 

 

 

 

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 №11/30.06.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 169 

              
  

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 моторния спорт в общината, да се сключи Договор с 

упълномощен представител на „Мотор Шоу Ентъртеймънт” ЕООД, ЕИК 202396853, със 

седалище и адрес на управление: гр.София, р-н „Люлин”, ж.к.”Люлин”, бл.237, вх.А, ет.4, 

ап.27, за предоставяне на терен с площ 2 500 кв.м., представляващ част от Поземлен имот 

с идентификатор 57354.300.794 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш /УПИ I стр.кв.101 по 

ПУП на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№48/10.03.1998 г., за провеждане на спектакъла Мотор Шоу „Полицейска академия” на 

30.06.2016 г.от 19:00 до 21:30 часа. 

2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише договор за заем 

за послужване с упълномощен представител на „Мотор Шоу Ентъртеймънт” ЕООД. 

 

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 

 

 

 


