
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 195 

 

 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.17, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                                 

 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш и неговите 

комисии за първото полугодие на 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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 196 

 

 

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: 

                                                     

 Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр. Полски Тръмбеш за периода от 

01.04.2020 до 30.09.2020 година. 

 

 

 

 

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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 197 

 

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

местната администрация, чл.23, ал.2 и ал.3, чл.60, ал.2 и ал.3, чл.62, ал.1 от Наредба за 

условията и реда за упражняване 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 ОбС Полски Тръмбеш, чл.45, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски 

Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:                                               

 1.Открива процедура за продажба чрез присъствен публичен търг с тайно 

наддаване по реда на глава шеста, раздел III от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, на 

движимо имущество, собственост на „ПОДЕМ“ ЕООД, ЕИК 000110952, със седалище и 

адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Тунджа“ №10, представлявано от 

Управителя на дружеството – Таня Иванова, със 100 % общинско участие в капитала на 

дружеството, като приема изготвените пазарни оценки на машините и определя начална 

тръжна цена съответно:  

1.1 Нож гилотина с инв.№ 450 - 4600лв. с включен ДДС; 

1.2 Нож гилотина с инв.№ 452 - 4600лв. с включен ДДС; 

1.3 Вал за огъване на тръби с инв.№ 416 – 1633лв. с включен ДДС; 

1.4 Телферен кран 3.2 т. с инв.№ 436 – 2328лв. с включен ДДС; 

1.5 Гилотина с инв. №422 – 4600лв. с включен ДДС; 

1.6 Преса 50 т. №437 – 3700лв. с включен ДДС; 

1.7 Преса 50 т. №456 - 3700лв. с включен ДДС; 

1.8 Преса 50 т. №457-3700лв. с включен ДДС; 

1.9 Преса 50 т. №459 - 3700лв. с включен ДДС; 

2.Определя депозит за участие в размер на 20 % от началната тръжна цена на 

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

BG46UNCR75271042652415 BIC код на УниКредит БУЛБАНК UNCRBGSF или касово в 

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

3.Упълномощава Управителя на „ПОДЕМ“ ЕООД да определи мястото, дата и часа 

за провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, като 

извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише 

договор за покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 198 

 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет  Полски Тръмбеш реши: 

 На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на 
Общински съвет Полски Тръмбеш от Общинска администрация Полски Тръмбеш за I-то 
полугодие на 2020 година. Решения от № 41 до № 128 за период 01.01.2020 г. до 30.06.2020 година. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Полски 

Тръмбеш за  

 I-то полугодие на 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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 199 

 

 

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

администрация, чл.133, ал.1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност, във връзка с 

чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Приема Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на 

селскостопански животни 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 лица. 

 

Приложение: 1. Докладна записка изх. № РД-01-10-9171/16.10.2020г., вх. № РД-

02-02-233/16.10.2020г. в ОбС гр.П.Тръмбеш. 2. Справка от 17.11.2020г. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 15 0 1 

 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 200 

 

 
          На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.26а, ал.2  от  Закона  за  народните  

читалища и чл.18, ал.2, т.9 от Закона за закрила и развитие  на  културата, Общински 

съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

 

          Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски 

Тръмбеш  през 2021 година. 

 

 

 

 

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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 201 

 

 
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. Изменя текста в Решение № 135/30.07.2020г. на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш, в 

частта на размера на предоставения безлихвен заем, като придобива следната редакция : „да бъде 

предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община Полски Тръмбеш в размер до 

51 000,00 лева /петдесет и една хиляди лева/ за изпълнение на дейностите по Договор за 

предоставяне на БФП № BG05M9OP001-2.101-0072-C01 от 16.04.2020г., проект „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш „- Компонент 3 , 

финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси” . 

2. Срок за погасяване на безлихвения заем по т.1 от настоящото решение -  след одобряване 

на средствата от Управляващия орган. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 202 

 

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. Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности +7 000 

лв. 

1.1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “            +7 000 

лв.; 

1.1.2. Дейност 738 „ Читалища“        

§ 45-00 – С-дии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел     +7 000 

лв.; 

в т. ч.: за НЧ „ Отец Паисий 1905“ – гр. Полски Тръмбеш – 7 000 лв. 

II. Приходи за местни дейности              +50 640 

лв. 

1.2.1. Приходи и доходи от собственост              +54 861 

лв.; 

в т.ч. : 

§§ 24 06 - приходи от наеми на земя              +54 861 

лв.; 

1.2.2. Постъпления от продажба на нефинансови активи                         -4 861 

лв.; 

в т. ч.: 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя              -4 861 

лв.; 

1.2.3. Помощи и дарения от страната                 +640 

лв.; 

в т. ч.: 

§§ 45 01 - текущи помощи и дарения от страната             +640 

лв.; 

III. Временни безлихвени заеми – местни дейности          -50 000 

лв. 

1.3.1.§74 00 - Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)+60 000 

лв.; 



1.3.2. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

 за средствата от Европейския съюз (нето)      -110 000 лв.; 

IV.Разходи за местни дейности                     -6 360 лв.; 

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

опазване на околната среда“       

1.4.1.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“         - 8 700 

лв.; 

§ 10- 00 – Издръжка                  - 8 700 

лв.; 

1.4.1.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

 благоустройството и регионалното развитие“              + 8 700 

лв.; 

§§ 52 06 – изграждане на инфраструктурни обекти             + 8 700 

лв.; 

1.4.2. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“              - 6 360 

лв.; 

1.4.2.1. Дейност 740 „'Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

 етнографски комплекси с местен характер“                  + 640 

лв.; 

§ 10- 00 – Издръжка                     + 640 

лв.; 

1.4.2.2. Дейност 759 „Други дейности по културата“               - 7 000 

лв.; 

§ 45 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица  

с нестопанска цел                    - 7 000 

лв.; 

 

 

1.4.3. Функция „Икономически дейности и услуги“     

1.4.3.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката 

§ 10- 00  – Издръжка         -2 000 

лв.; 

§ 52 04 - придобиване на транспортни средства               +2 000 

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 и от дарения: 

параграф наименование било става 

§ 52 00 „Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ 

57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“ ИП 

0 3 750 

§ 52 00 „Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ 

57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“ ИП 

0 4 950 

§ 52 00 Закупуване на товарен автомобил 0 2 000 

 

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

Европейския съюз: 

3.1. Проект „Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш,  по ОП 

”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. ,приоритетна ос 1:” Подобряване 



достъпа до заетост и качеството на работните  места”, мярка МИГ 02 „Местни 

инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” по 

Договор № BG05M9OP001-1.064-0003-C01/03.10.2019г.: 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

119 980 94 980 

 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 

0 25 000 

 

 

 

 

3.2. Проект „Създаване на общинско социално преприятие „Поддържане на зелените 

системи на територията на община Полски Тръмбеш, по ОП „Развитие на човешките 

ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 2:" Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване", процедура МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05„Насърчаване 

на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда" по 

Договор № BG05M9OP001-2.063-0002-C01.: 

 

 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

40 690 0 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 

20 000 40 000 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 

4 320 1 970 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 43 920 30 502 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 9 867 6 290 

§ 10 00 Издръжка 4 495 3 150 

 

3.3. Проект „Социални,икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими 

групи в Община Полски Тръмбеш“, финансиран по оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” по Договор BG05M9OP001-2.018-0029-

2014BG05M2OP001-C01: 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

223 032 93 110 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 

0 14 000 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 

32 400 28 400 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 39 200 33 350 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 18 500 14 550 

§ 10 00 Издръжка 54 780 36 800 

§ 43 00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия 

85 207 1 065 



 

3.4. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Полски Тръмбеш – Компонент 3„ финансиран по ОП „Развитие на човешките 

ресурси”. по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.101-0072-C01. 

 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

55 852 24 852 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 

0 51 000 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 

1 157 1 158  

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 43 230 60 641 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 8 634 11 994 

§ 10 00 Издръжка 2 831 2 059 

 

 

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

уязвими групи в Община Полски Тръмбеш“, финансиран по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” по Договор BG05M9OP001-2.018-0029-C01. 

 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

289 980 240 000 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 

22 800 16 000 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 204 000 169 000 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 46 980 39 000 

§ 10 00 Издръжка 45 000 47 000 

§ 43 00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия 

36 200 34 000 

 

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 17 17 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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 203 

 

 

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

местната администрация,  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1.Дава съгласието си за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, по мярка МИГ 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, процедура № BG06RDNP001-19.158, за изпълнение на проект: 

„Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр. Полски 

Тръмбеш“. 

 2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви необходимата 

документация в съответствие с изискванията за кандидатстване по мярка МИГ 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 204 

 

 

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

местната администрация,  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1.Дава съгласието си за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, по мярка МИГ 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“, процедура № BG06RDNP001-19.158, за изпълнение на проект: 

„Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.419 по КККР на гр. Полски 

Тръмбеш“. 

 2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви необходимата 

документация в съответствие с изискванията за кандидатстване по мярка МИГ 7.5 

„Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

инфраструктура“. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 205 

 

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. 

Под №19 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

19 

Терен с площ 24,00 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 

69732.500.504 по КК и КР на с. Страхилово /УПИ II кв.69 по ПУП на с. Страхилово/, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №2606/07.12.2009 г., за поставяне на 

Павилион за търговска дейност, по реда на чл.56 от ЗУТ. 

4. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2020 г. 

Под №9, №10 и №11 да се включат следните имоти общинска собственост, а 

именно: 

9 

Поземлен имот с идентификатор 69732.500.884 по КК и КР на с. Страхилово с площ 3 

210 кв.м., с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3844/16.11.2020 г. 

10 

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2481 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш с 

площ 3 392 кв.м., с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, заедно с 

построената в него сграда с идентификатор 57354.300.2481.2 с предназначение: 

селскостопанска сграда, на един етаж, със ЗП 30 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3842/16.11.2020 г. 

11 

Поземлен имот с идентификатор 40782.500.640 по КК и КР на с. Куцина с площ 15 567 

кв.м., с НТП „Незастроен имот за жилищни нужди”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3846/17.11.2020 г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 206 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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.№РД-01-09-

10256/13.11.2020 г. от Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за стопанската 2020/2021 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” 

17 17 17 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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 207 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.54, ал.2 и 

чл.57, ал.1, т.8 от Наредбата 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, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                

1.Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

да представлява Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ 

„Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново. 

2. Във връзка с Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите 

на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново, което ще се проведе на 

04.12.2020г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град 

Велико Търново, ул. „Ниш“ №1, а при липса на кворум същото ще се проведе на 

21.12.2020 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и условия, 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 Назиф Кадир – 

Зам. кмет на Община Полски Тръмбеш да участва вместо него, като гласува както следва: 
По точка 1 от дневния ред: 
1. Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по т. 1 и т. 2 по Протокол 

№ 55/30.10.2020 г. за получаване на банков кредит и за учредяване на особен залог за 

обезпечаване на вземанията по отпуснатите кредитни средства; с проект за решение: 

„ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, взети по т. 1 и т. 2 по Протокол № 

55/30.10.2020 г. за: а) сключване от МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД на договор за 

инвестиционен банков кредит с Банка „ДСК" АД в размер на 3 600 000 (три милиона и 

шестстотин хиляди) лева, средствата от който да бъдат използвани за финансиране на 

строителните работи за строителството по проект „Изграждане на нов болничен корпус 

към База 1 на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов" АД, гр. Велико Търново" и за закупуване на 

медицинска апаратура и оборудване, и при условията на предложение с ценови условия за 

предоставяне на инвестиционно финансиране, съдържащи се в писмо изх. № 3507-20-

00460/23.10.2020 г.; б) За обезпечаване на отпуснатия от Банка „ДСК" АД инвестиционен 

банков кредит в размер на 3 600 000 лв., да се учредят в полза на Банка „ДСК" АД: Особен 

залог на всички настоящи и бъдещи вземания на дружеството по сключени договори с 

НЗОК; Особен залог на вземания за наличностите по всички настоящи и бъдещи разкрити 

сметки на дружеството в Банка ДСК ЕАД."- да гласува положителен вот. 

 

 



По точка 2 от дневния ред: 

2.Одобряване решенията на Съвета на директорите, взети по т. 3 по Протокол № 

55/30.10.2020 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК за уреждане на 

отношенията по повод незаплатени дейности в болничната медицинска помощ за 2015 г. и 

за 2016 г., съобразно § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г. и Условия 

и ред с № РД-НС-01-2/20.10.2020 г. по §1, ал. 4 от Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., 

определени съвместно между Националната здравноосигурителна каса и Българския 

лекарски съюз, с проект за решение: „ОСА одобрява решенията на Съвета на директорите, 

взети по т. 3 по Протокол № 55/30.10.2020 г. за сключването на споразумение/спогодба с 

НЗОК за уреждане на отношенията по повод незаплатени дейности в болничната 

медицинска помощ за 2015 г. и за 2016 г., съобразно § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за 

бюджета на НЗОК за 2020 г. и Условия и ред с № РД-НС-01-2/20.10.2020 г. по §1, ал. 4 от 

Закона за бюджета на НЗОК за 2020 г., определени съвместно между Националната 

здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз – да гласува положителен вот. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №13/26.11.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 208 

 

 

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

администрация, във връзка чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши:                                                   

 Определя за кандидат за съдебен заседател за Районен съд – Велико Търново и 

предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново – 

Гергана Ангелова Николова. 

 
  

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


