
 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 548 

 

 

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

администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски 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 Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр.Полски Тръмбеш за второто 

тримесечие на 2018г.   

 
 

 

 

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 №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 549 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 141, ал. 4 от ТЗ, вр. чл. 23, ал. 

1, т. 6 и чл. 36, ал. 1, т. 1 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 Полски Тръмбеш  реши: 

                  1. Считано от 01.11.2018г. прекратява Договор за възлагане на управление на 

еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие „Подем” ЕООД гр. Полски 

Тръмбеш, подписан на 15.06.2016 г. с управителя Светлин Димитров Гърбузанов по взаимно 

съгласие на страните. 

                  2. Не се дължи еднократно изплащане на брутно трудово възнаграждение на 

управителя Светлин Димитров Гърбузанов. 

                  3. Освобождава от длъжността управител на еднолично дружество с ограничена 

отговорност с общинско участие „Подем” ЕООД гр.Полски Тръмбеш, Светлин Димитров 

Гърбузанов, освобождава го от отговорност и оттегля овластяването му, като името му да бъде 

заличено от Търговския регистър. 

                   

 

 

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 №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 550 

 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл.137, ал.1, т.5, чл.141, ал.2, 

вр.чл.147, ал.1 от ТЗ, във връзка с чл.23, ал.1, т.6, вр.чл.31, 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. Избира за управител на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност с 

общинско участие „Подем“ ЕООД гр.Полски Тръмбеш, Таня Атанасова Иванова с 

ЕГН:5605161415, с постоянен адрес с.Павел, ул.“ Двадесет и пета“ № 20, за срок до провеждане 

на конкурс и вписване на новия управител в Търговския регистър. 

2. Определя възнаграждение на управителя Таня Атанасова Иванова в размер на 

1400лв. (хиляда и четиристотин лева). 

3.Възлага на новия управител Таня Атанасова Иванова да извърши всички 

необходими действия по вписване в Търговския регистър на новите обстоятелства, касаещи 

промени в представителството на дружеството. 

4. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише Договор за възлагане на 

управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие „Подем“ 

ЕООД гр.Полски Тръмбеш с избрания управител  Таня Атанасова Иванова, считано от 

01.11.2018г., съгласно действащото законодателство в Република България. 

 

 

 

 

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 №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 551 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 13 и чл. 17, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и чл.19 а от Закона 

за общинския дълг (ЗОД), Общинският съвет на Община Полски Тръмбеш реши: 

1. Община Полски Тръмбеш да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект:  е-МС code ROBG-137  

„Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и 

Полски Тръмбеш“, финансиран от Програма за трансгранично сътрудничество 

INTERREG V-A Румъния –България  2014г.-2020г., при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – до 800 000 лв. (осемстотин хиляди лева) 

 Валута на дълга – лева 

 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора 

за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса 

за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

28315/09.03.2017година и/или от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка 

от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата 

политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Полски Тръмбеш по Договор 

за безвъзмездна помощ № 28315/09.03.2017година , сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на 

особен залог;  



 

- Учредяване на залог върху постъпленията по сметката на Община Полски 

Тръмбеш, по която постъпват средствата по проект е-МС code ROBG-137 

„Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони 

Кълъраш и Полски Тръмбеш“ по Договор за безвъзмездна помощ №  

28315/09.03.2017година; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Полски Тръмбеш, по 

чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и 

бюджетните взаимоотношения на община по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от 

Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова 

сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект 

на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Полски Тръмбеш да подготви искането за 

кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и 

договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението 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 №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 552 

 
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. 

Под №16 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

16 
Поземлен имот № 000138 с площ 24,713 дка., с НТП „Водоем” по КВС на с.Обединение, частна 

общинска собственост, съгласно АОС №246/26.06.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

 

3. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2018 г. 

Под № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15  да се включат следните имоти частна общинска собственост, а 

именно: 

8 
Незастроен УПИ I кв.6 по ПУП на село Масларево, с площ 1950 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №258/15.08.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

9 
Незастроен УПИ II кв.6 по ПУП на село Масларево, с площ 1950 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №299/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

10 
Незастроен УПИ III кв.6 по ПУП на село Масларево, с площ 1950 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №320/25.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

11 
Незастроен УПИ IV кв.6 по ПУП на село Масларево, с площ 1906 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №257/15.08.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

12 
Незастроен УПИ V кв.6 по ПУП на село Масларево, с площ 1906 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №319/25.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

13 
Незастроен УПИ VI кв.6 по ПУП на село Масларево, с площ 1920 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №298/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

14 
Незастроен УПИ VII кв.6 по ПУП на село Масларево, с площ 1920 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №278/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

15 
Незастроен УПИ VIII кв.6 по ПУП на село Масларево, с площ 1920 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №277/17.09.2001 г. на Община 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 №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 553 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с писмо с рег.индекс №РД-01-09-7237/10.10.2018 г. от Жени Начева 

– Заместник-министър на здравеопазването, Общински съвет - Полски Тръмбеш  реши: 

Упълномощава Кмета на община Полски Тръмбеш да сключи допълнително 

споразумение с  Министерство на здравеопазването за изменение на Договора за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване на недвижим имот общинска собственост сключен на 

21.12.2016 г. между Община Полски Тръмбеш и Министерство на здравеопазването, съгласно 

което Четири броя помещения от бивша кухня със ЗП 80 кв.м. и обща полезна площ съответно 

8,04 кв.м., 8,71 кв.м., 14,61 кв.м. и 41,04 кв.м., представляващи част от първия етаж на сграда с 

идентификатор 57354.300.1038.7 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, да се изключат от чл.1 на 

договора. 

 

 

 

 

 

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 №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 554 

 

 

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

администрация, с чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.30, 

ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура, Общински 

съвет Полски Тръмбеш  реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на „Теленор България” ЕАД, ЕИК 130460283, 

със седалище и адрен на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София 1766, район 

Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Ян Хануш, Марек 

Слачик и Джейсън Кристос Кинг, следният обект: Покривно пространство с площ 9 кв.м., 

представляващо част от покрива на сграда /бивш комбинат за услуги/ с идентификатор 

53014.500.2004.1 по КК и КР на с.Обединение, находяща се в имот с идентификатор 

53014.500.2004 по КК и КР на с.Обединение /УПИ I кв.56 по ПУП на с.Обединение/, частна 

общинска собственост, съгласно АОС №82/26.11.1998г. на Община Полски Тръмбеш, за 

инсталиране и използване на телекомуникационно оборудване. 

2.Определя десет годишен срок на договора за наем на имота, считано от 28.11.2018 г., 

при месечен наем в размер на 365,00 /триста шестдесет и пет/ лева с включен ДДС. Месечният 

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 „Теленор 

България” ЕАД. 

Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-3073/15.06.2018 г. 

  2.Копие от АОС №82/26.11.1998 г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 555 

 

 

 

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

администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

чл.75б, ал.2 и ал.3 от Правилиника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, във връзка с писмо с вх.№СА-02-10-7252/11.10.2018 г. от Директора на 

Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за стопанската 2018 – 2019 година проектираните 

и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и картата 

за възстановената собственост напоителни канали – общинска собственост, които не 

функционират, попадащи в масиви за ползване на територията на община Полски 

Тръмбеш, по цена в размер на средното годишно рентно плащане на землището. 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

 

 

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 №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 556 

 

 

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 2 000,00 

лева /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 № ОЗМ-ХУ-04-12-34#6/15.10.2018 г. за осигуряване на 

заетост по Проект „Обучения и заетост за младите хора”, 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 и 

Инициативата за младежка заетост. 

2. Средствата се възстановяват в бюджета след верифициране на разходите от 

Договарящия орган – Агенцията по заетостта. 

 

 

 

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 №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 557 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.10 от НОРИПДУКИ, във връзка с §3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за извършване 

на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши:                                                    

1.Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси в 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 №39/25.10.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 558 

 

 

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

администрация и чл.127, ал.6 от Закона за устройство на територията, Общински съвет – 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

 Одобрява Общ устройствен план на Община Полски Тръмбеш, във фаза окончателен 

проект. 

 На основание чл.215, ал.6 от Закона за устройство на територията Общия устройствен 

план на Община Полски Тръмбеш не подлежи на обжалване. 

 

 Приложения: 

1. Общ устройствен план на Община Полски Тръмбеш във фаза окончателен проект. 

2. Доклад на Кмета на Община Полски Тръмбеш. 

3. Решение №604 от Протокол №10/17.10.2018г. на Общински експертен съвет по 

устройство на територията, гр.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 

 


