
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 129 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – 

гр.Полски Тръмбеш реши:   

Открива процедура за определяне на 4 броя кандидати за съдебни заседатели за 

Районен съд – Велико Търново и определя правила за провеждането й, както следва: 

1.Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на 

кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново и да проведе 

изслушване, в състав: 

 Председател – Иван Иванов 

 Член – д-р Емил Енчев 

 Член – Мастън Мастънов 

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български 

граждани, които отговарят на изискванията, визирани в чл.67 от Закона за съдебната власт: 

- да са на възраст от 21 до 68 години; 

- да имат настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на 

Районен съд – Велико Търново; 

- да имат завършено най- малко средно образование; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

- да не страдат от психически заболявания; 

- да не са съдебни заседатели в друг съд; 

- да не са общински съветници от съдебния район на Районен съд –Велико Търново; 

- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния 

район на Районен съд –Велико Търново; 

- да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към 

Районен съд – Велико Търново. 

3. В срок до 01.09.2020г. кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велико 

Търново подават в Общински съвет – Полски Тръмбеш следните документи: 

- подробна автобиография, подписана от кандидата; 

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

- данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки; 

- мотивационно писмо; 

- писмено съгласие; 

 

 

 



 

 

 

- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ; 

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16. 

юли 1973г. 

- декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗВС – че не е избиран за 

съдебен заседател повече от два последователни мандата към Районен съд-Велико Търново. 

4. Утвърждава образци на следните документи: 

- Заявление за кандидатстване – Приложение №1; 

- Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ – Приложение №2; 

-Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ–Приложение 3; 

- Писмено съгласие – Приложение №4; 

- Данни за лицата по чл.68, ал.3,т.5 от ЗСВ – Приложение 5. 

5. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване 

изискванията на чл.68а от Закона за съдебната власт и съставя доклад за протичането му, 

който се публикува на интернет страницата на Община Полски Тръмбеш и се предоставя на 

Общински съвет – Полски Тръмбеш в 7-дневен срок преди гласуването за определяне на 

кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Велико Търново. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 130 

 

   
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, ОбС Полски Тръмбеш реши: 

Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по 

приходната и разходна част на Бюджет 2020 г. на Община Полски Тръмбеш към 

30.06.2020г, съгласно представените Приложение №1, Приложение №2 и Приложение 

№4. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 131 

 
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 2020 на Община Полски Тръмбеш, както 

следва: 

I. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности: 

1.1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “            +6 100 

лв.; 

1.1.2. Дейност 738 „ Читалища“        

§ 45-00 – С-дии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел     +6 100 

лв.; 

в т. ч.: за НЧ „ Отец Паисий 1905“ – гр.Полски Тръмбеш – 6 100 лв. 

II. Временни безлихвени заеми– местни дейности 

1.2.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

 за средствата от Европейския съюз (нето)              -20 000 

лв 

III.Разходи за местни дейности 

1.3.1. Функция „Общи държавни служби“       

1.3.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“        

§ 10 00 – Издръжка                  -7 000 

лв.; 

§ 52 03 – Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения          +7 000 

лв.; 

1.3.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“        
1.3.2.1. Дейност 622 „Озеленяване“   

§ 10 00 – Издръжка                   -5 600 

лв.; 

§§ 52 05 придобиване на стопански инвентар               +5 600 

лв.; 

1.3.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“        -26 100 

лв.; 

1.3.3.1. Дейност 759 „Други дейности по културата“            -26 100 

лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                 -20 000 

лв.; 



§ 45- 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестопанска цел  -6 100 

лв. 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на 

дълготрайни активи и основен ремонт за 2020 на Община Полски Тръмбеш: 

2.1. . Обекти финансирани със собствени средства: 

параграф наименование било става 

§§ 52 03 Климатици 0 7 000 

§§ 52 05 Клонорези 0 5 600 

 

3. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от 

Европейския съюз: 

3.1. Проект BG05M9OP001-1.099-0001 „Подкрепа на работещите в системата на 

здравеопазването в условията на заплаха за общественото здраве от COVD 19”, по 

процедура BG05M9OP001-1.099 „Защита на населението от заплахи за общественото 

здраве, причинени от пандемични кризи“ 

 

 

параграф наименование било става 

§63 00 Трансфери между сметки за средствата от 

Европейския съюз 

0 1 454 

 Всичко приходи:  1 454 

§01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 

0 1 220 

§05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0 234 

 Всичко разходи:  1 454 

 

3.2. Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвим 

групи в община Полски Тръмбеш“ –№BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05М2ОР001 

C01 по ОП НОИР 2014-2020 

параграф наименование било става 

§01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 

32 600 32 400 

§02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 39 000 39 200 

 

3.3. Проект „Създаване на общинско социално предприятие „Поддържане на зелените 

системи на територията на община Полски Тръмбеш“ –№BG05М9ОР001-2.063-0002 по 

ОП „РЧР“ 

параграф наименование било става 

§63 00 Трансфери между сметки за средствата от 

Европейския съюз 

60 690 40 690 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и 

сметки за СЕС 

0 20 000 

§10 00 Издръжка 1 925 4 495 

§52 00 Придобиване на ДМА 20 650 18 080 

 



 

4. Изменя и допълва Решение № 51/30.01.2020г., както следва: 

в Приложение № 5 т.24 се изменя и допълва така:  

 

5. 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” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш

Име, презиме, фамилия Длъжност Маршрут 

Татяна Иванова Рачева Ръководител звено 

„УОГ“ 

гр.Велико Търново – гр.Полски 

Тръмбеш – гр.Велико Търново 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 132 

 

 На основание чл.21, ал.(1), т.23 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.6, ал.(2) от Закона за местните данъци и такси и във връзка с 

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

Полски Тръмбеш реши: 

 

Приема изменение и допълнение на Наредбата №14 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Полски Тръмбеш, приета с Решение №701/04.03.2003г. на Общински съвет – Полски 

Тръмбеш, както следва: 

§ 1.  В Приложение №1 към чл.51, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

 

а) т. 62 се изменя и допълва, както следва:  

 

62. 

 

Входна цена за ползване на общински летни къпални (Изм.и 

доп.Р.186/17.07.08г.; Изм. и доп. Р.409/22.05.2009г.; Изм. и доп. 

Р.583/20.05.2010г.;Изм. и доп. Р.755/26.05.2011г., в сила от 01.06.2011г.; 

Изм. и доп. Р.123/31.05.2012г., в сила от 01.06.2012г.;. Изм. и доп. 

Р.371/25.07.2013г.; Изм. и доп. Р.362/27.07.2017г., Изм. и доп. с Р №…..) 

Цена с ДДС 

а/ - за лица до 18 г. и над 60 г. 3,00 лв.  

б/ - за лица над 18 г. до 60 г. 4,00 лв.  

в/ - за лица с намалена трудоспособност над 50 %  2,00 лв. 

г/ -за ползване на хидро - масажна вана 0,50 лв. 

д/ -лица ползващи инвалидни колички не заплащат услугата по т. г/  

е/ -месечна карта за лица с постоянен адрес/седалище на територията на 

Община Полски Тръмбеш 
35,00 лв. 

 

 

 

б) В т.64, се създава нова т. 5, със следния текст: 

„5. Цената на нощувката е с включен туристически данък, определен в Наредба № 22 за 

определяне на размера на местните данъци на територията на Община Полски Тръмбеш“ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

в) т. 65 се изменя и допълва, както следва: 

65. 

 

Входна цена за ползване на плувен комплекс „Добри Динев“ (Нова, 

Р.837/26.07.07г., в сила от 15.07.2007г.; Изм.и доп.Р.186/17.07.08г.; Изм. и доп. 

Р.409/22.05.2009г., в сила от 01.06.09г.; Изм. и доп.  Р.583/20.05.2010г.; Изм. и доп. 

Р.755/26.05.2011г.; Изм. и доп. Р.784/30.06.2011г., в сила от 01.07.2011г.; Изм. и доп. 

Р.123/31.05.2012г., в сила от 01.06.2012г., Изм. и доп. с Р №…..) 

Цена с 

ДДС 

а/ - за деца до 7 години – безплатно.  

(Придружителите на децата заплащат входна цена по чл. 65, т./б/, т. /в/, т. /г/ и т. 

/д/.) 

х 

б/ - за лица до 18 години и учащи  3,00 лв. 

в/ - за лица над 18 години 5,00 лв. 

г/ -месечна карта за лица до 18 години и учащи с постоянен адрес на територията на 

община Полски Тръмбеш 
30,00 

лв. 

д/ -месечна карта за лица над 18 години с постоянен адрес на територията на община 

Полски Тръмбеш. 
40,00 

лв. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 133 

 

  На основание чл.17, ал1, т.3 и  чл.21,ал.2, от ЗМСМА, , чл.310, ал.5 и чл.313, 

ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование,  Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

1. Закрива  филиала /изнесената група/ в с.Павел към  ДГ ”Първи юни” с.Раданово, 

считано от 01.08.2020 г. 

2. Децата подлежащи на задължителна предучилищна подготовка се пренасочват 

към  СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш. 

3. Транспортът на децата, пътуващи до подготвителната група на Средищното 

училище СУ ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш, ще се осъществява от училищните 

автобуси по утвърдено от Директора маршрутно разписание. 

4. Трудовите правоотношения с персонала в закрития филиал /изнесена група/ в 

с.Павел към ДГ”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 филиала /изнесената група/ в  с.Павел към  ДГ ”Първи 

юни” с.Раданово. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 134 

 

На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и чл.3, ал1 от Постановление №128 от 29 юли 2017г., Общински съвет-

гр.П.Тръмбеш реши : 

 

         Определя СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш за Средищно училище на територията на 

Община П.Тръмбеш за учебната 2020/2021година. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 135 

 

На основание чл.21, ал.1.т.10 и т.23, чл.21, 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 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 от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 31 000,00 лева /тридесет и една хиляди лева/ за 

изпълнение на дейностите по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG05M9OP001-2.101-0072-C01, проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш – Компонент 3 „ ,финансиран 

по ОП „Развитие на човешките ресурси” . 

     2. Срокът за погасяване на заема по бюджетната сметка на общината е след одобряване 

на средствата от Управляващия орган. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 136 

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:           

1.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише Запис на заповед 

без протест и без разноски за обезпечение на 100% от стойността на авансовото плащане в 

размер на 200 568,87лева /двеста хиляди петстотин, шестдесет и осем лева и осемдесет и 

седем стотинки/, представляващи 10% от предоставената безвъзмездна финансова помощ 

по Административен  договор №Д-34-28/05.05.2020г. , процедура за директно 

предоставяне BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на 

процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14”, по приоритетна ос  2 

”Отпадъци”, проект № BG16M1OP002-2.010-0005 „Рекултивация на депо за битови 

отпадъци на община Полски Тръмбеш”,  платима на предявяване в полза на  

Министерство на околната среда и водите, Главна дирекция „Оперативна програма околна 

среда” - Управляващ орган по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, с адрес 

:гр.София, бул.”Княгиня Мария Луиза №22. 

2. Записът на заповед да бъде изготвена съгласно изискванията на Управляващия 

орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020”. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 137 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от стр. кв. 100 за УПИ V и част от стр. кв. 100а за УПИ I 

по ПУП на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, с който се предвижда: 

 Откриване на нова улица с ОТ №№ 402-403-404 за сметка на част от УПИ I 

– за фотоволтаична система и част от УПИ III – За промишлени и складови 

дейности от стр. кв. 100. 

 Закриване на улица с ОТ №№ 314-315 и част от улица с ОТ №№ 315-318. 

 Обединяване на УПИ V от стр.кв. 100, УПИ Iот стр.кв. 100а, част от улица с 

ОТ №№ 314-315 и част от улица с ОТ №№ 315-318 в един нов УПИ I с 

отреждане „За промишлени и складови дейности” от стр.кв. 100а. 

 

 

Приложения: 1.Заявление вх. № СА-01-02-11240/21.11.2019 г. от Стоян Димитров 

Рачев; 2. Проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация 

и застрояване (ПУП-ПРЗ); 3. Доклад на Кмета на Общината; 4. Решение № 619 на 

Общински експертен съвет по устройство на територията от протокол № 2/05.03.2020г.; 

5.Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 18.06.2020 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 138 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 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 2020 г., приета с Решение 

№48 по Протокол №4/30.01.2020 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 2020 г. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №15 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

15 

Магазин с обща полезна площ 23,20 кв.м., представляващ сграда с идентификатор 

57354.300.1231.2 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3678/18.08.2017 г. на Община Полски Тръмбеш 

1.3 Водни обекти 

1 
Поземлен имот с кад.№ 019001 с площ 15,422 дка. и НТП „Рибни клетки” по КВС на 

с.Иванча, частна общинска собственост, съгласно АОС №42/15.02.1998 г. 

 

4. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2020 г. 

Под №4 и №5 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

4 
Урегулиран поземлен имот VIII-93 стр.кв.18-21 по ПУП на с. Вързулица с площ 1140 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3828/20.07.2020 г. 

5 
Урегулиран поземлен имот X-345 стр.кв.51 по ПУП на с. Павел с площ 1450 кв.м., 

частна общинска собственост, съгласно АОС №2370/25.10.2006 г. 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 139 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 6б от Закона за мерките и действията по време 

на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., 

чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Дава съгласие за временно освобождаване от задължението за заплащане на наем 

от лица, които са преустановили дейността си вследствие на обявеното на 13.03.2020 г. 

извънредно положение в Република България и издадените заповеди от Министъра на 

здравеопазването, в съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб, 

въведените противоепидемични мерки на територията на страната - наематели на 

общински площи на територията на общински басейн, находящ се в Поземлен имот с 

идентификатор 57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011 г. на Община Полски Тръмбеш, за периода 

от 01.06.2020 г. до 09.07.2020 г. включително, а именно: „РЕЧКО” ЕООД; ЕТ „Тони Тинка 

Маринова” и- ЕТ „Димитър Георгиев – 007 – Елка Георгиева”. 

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши всички законови 

действия по изпълнение на т. 1 от настоящото Решение. 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 140 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 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-134/03.07.2020 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 11.08.2020 г. от 11:00 часа в Гербовата 

зала №314 в сградата на Областна администрация Велико Търново на Общото събрание на 

Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, а при липса на кворум същото ще се 

проведе на 13.08.2020 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: „Приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 

2021 г. в размер на 27 000 /двадесет и и седем хиляди/ лева, на основание на чл.20, ал.3 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация.” - да гасува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: „Други – Обсъждане на въпроси, свързани с дейността 

на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

Канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново.” – да гласува съобразно вътрешните си 

убеждения и в интересите на общината. 

 

Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-5477/08.07.2020 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; 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 141 

 

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

администрация, във връзка с  чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния 

кодекс, 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, както следва: 

§1 В чл. 4 се правят следните изменения: 

1.Алинея 4, се изменя и допълва така: 

Създава се нова точка 6 със следния текст: 

„6. Обслужващи животновъдни обекти – пасища: 

6.1. навес с минимум две съседни страни; 

6.2. съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на 

животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации.” 

§2 В чл.10 се правят следните изменения и допълнения: 

1.Алинея 3, т. 1 се изменя така: 

„1. главния архитект на Общината – за обектите по чл. 4, ал.4, т. 1.1., 1.3.,1.5., 1.6., 

2., 3 , 4, 5, 6.” 

2.Алинея 4, т. 1 се изменя така: 

„1. За срок на действие до 10 години – за обектите по чл.4, ал. 4, т. т.1.1, 1.2., т.1.5, 

1.6, т.2,  т. 3, т. 4, т. 5 и т.6.” 

§3 В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Основния текст на Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Към заявлението за поставяне на преместваеми обекти по смисъла на чл.4, ал.4, 

т.1.1, 1.5., 1.6., т.2, т.4, т.5 и т.6 се прилагат следните документи” 

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

Тръмбеш и/или упълномощени от него длъжностни лица. 

 

Приложение: 1.Докладна записка изх. № РД-01-10-5005/24.06.2020г., вх. № РД-02-

02-135/25.06.2020г. в ОбС гр.П.Тръмбеш; 2. Справка от 28.07.2020г.  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 142 

 

 

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

администрация, чл. 22 от Закона за управление на отпадъците, във връзка с чл.76, ал.3 и 

чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Полски 

Тръмбеш. 

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

Тръмбеш и/или упълномощени от него длъжностни лица. 

 

Приложение: 1.Докладна записка изх. № РД-01-10-5081/26.06.2020г., вх. № РД-02-

02-137/26.06.2020г. в ОбС гр.П.Тръмбеш; 2. Справка от 28.07.2020г.  

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 143 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0047-C01 от 22.05.2019г. Анекс 

№  BG06RDNP001-7.007-0047-C02/27.07.2020г.по подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект 

„Извършване на строително-монтажни  работи по изграждане на футболно игрище на 

малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. Раданово”, сключен между Държавен фонд 

„Земеделие“ и Община Полски Тръмбеш, седалище и адрес на управление гр.Полски 

Тръмбеш, п.к 5180, ул. Черно море № 4 , ЕИК по БУЛСТАТ 000133933, 

идентификационен номер по ДДС № BG 000133933, представляван от Георги 

Александров Чакъров, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:          

1. Упълномощава  кмета  на  община  Полски Тръмбеш  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на  9 775,16 лева (словом девет хиляди седемстотин седемдесет  и пет лева и 

шестнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.007-0047-C01 от 22.05.2019г , Анекс №  BG06RDNP001-7.007-0047-

C02/27.07.2020г. сключен между Община Полски Тръмбеш и ДФ „Земеделие”,  по 

подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Извършване на строително-монтажни  работи по 

изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. 

Раданово”. 

 

2. Възлага на кмета на община Полски Тръмбеш да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-

0047-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №9/30.07.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 144 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0047-C01 от 22.05.2019г. по 

подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Извършване на строително-монтажни  работи по 

изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. 

Раданово”, сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Полски Тръмбеш, 

седалище и адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, п.к 5180, ул. Черно море № 4 , ЕИК 

по БУЛСТАТ 000133933, идентификационен номер по ДДС № BG 000133933, 

представляван от Георги Александров Чакъров, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:          

1. Упълномощава  кмета  на  община  Полски Тръмбеш  да  подпише  Запис  на 

заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  

размер  на  48 875,79 лева, (четиридесет и осем хиляди осемстотин седемдесет и пет лева и 

седемдесет и девет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.007-0047-C01 от 22.05.2019г , Анекс №  BG06RDNP001-7.007-0047-

C02/27.07.2020г.  сключен между Община Полски Тръмбеш и ДФ „Земеделие”по 

подмярка 7.2 на мярка 7 за Проект „Извършване на строително-монтажни  работи по 

изграждане на футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с. 

Раданово”. 

 

2. Възлага на кмета на община Полски Тръмбеш да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-

0047-C01 и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


