
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 209 

 

На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във вр. с чл. 28а от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 21, ал. 3 от 

ЗМСМА, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

               Изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

както следва: 

               1. В глава седма  Комисии на Общински съвет, се създава нов чл. 52а, както 

следва: 

               Чл. 52а (1) В случай на обявени извънредно положение, бедствено положение, 

извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на 

Община Полски Тръмбеш или на част от нея и когато въведените мерки и наложените 

ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени 

заседания на постоянните комисии на Общински съвет Полски Тръмбеш, те могат да 

провеждат заседания от разстояние /дистанционно/, при спазване на условията за кворум и 

лично гласуване, като се осигурява пряко участие чрез видеоконференция чрез технически 

средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на звук и 

образ между общинските съветници-членове на комисиите, намиращи се на различни 

места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и 

гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински 

съветник. 

 (2) В случаите по ал. 1, Председателят на Общински съвет Полски Тръмбеш уведомява 

членовете на постоянните комисии за датата и начина на провеждане на заседанието по 

електронен път, като им изпраща проекта за дневен ред на заседанието, заедно с всички 

постъпили материали по него, на служебните им и-мейли. 

(3) В началото на заседанието на постоянните комисии се извършва проверка на кворума 

чрез поименно повикване на членовете на комисиите и идентификацията чрез звук и 

видео. По предложените проекти за решение по въпросите, включени в дневния ред на 

заседанието, всеки общински съветник гласува с вдигане на ръка или с гласов израз на 

волята си „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по начин, позволяващ протоколчика 

да идентифицира всеки едни от тях. 

(4) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се 

прилага към протокола на хартиен носител от заседанието. 

             2. В глава седма Комисии на Общински съвет, се създава нов чл. 52б, както 

следва: 

             Чл. 52б  (1) В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседанията по чл.52а от разстояние чрез видеоконференция, постоянните комисии на 

Общинския съвет Полски Тръмбеш могат да провеждат заседание и да гласуват по 



предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието 

чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за 

кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на 

гласуване на всеки общински съветник-член на комисия. 

(2) При провеждане заседанията на постоянните комисии на Общински съвет Полски 

Тръмбеш чрез неприсъствено гласуване, на служебните и-мейли на общинските 

съветници се изпраща образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. 

Всеки общински съветник изпраща от служебния си и-мейл попълнения формуляр на 

електронния адрес на  

 

Общински съвет Полски Тръмбеш obsavetpt@abv.bg, в който посочва начина си на 

гласуване - „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложените проекти за 

решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. 

(3) В електронното писмо по предходната алинея, общинските съветници могат да излагат 

мотиви за начина, по който гласуват. 

(4) Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници-членове на 

постоянните комисии с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който 

се отразява извършеното гласуване. Разпечатки от електронните писма на общинските 

съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се 

прилагат към съответния протокол на заседанието с взети неприсъствени решения. 

             3. В глава седма Комисии на Общински съвет, се създава нов чл. 52в, както 

следва: 

              Чл. 52в  За идентифициране участието и начинът на гласуване на общинските 

съветници-членове на постоянните комисии на Общински съвет Полски Тръмбеш при  

 

провеждане на заседания по чл. 52а и чл. 52б от настоящия Правилник, общинските 

съветници подписват Декларация за ползване на служебен и-мейл. 

              4. В глава осма Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общински 

съвет, се създава нов чл. 71а, както следва: 

               Чл. 71а (1) В случай на обявени извънредно положение, бедствено положение, 

извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на 

Община Полски Тръмбеш или на част от нея и когато въведените мерки и наложените 

ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени 

заседания на Общинския съвет Полски Тръмбеш, може да се провеждат заседания от 

разстояние /дистанционно/, при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като 

се осигурява пряко участие чрез видеоконференция чрез технически средства за 

комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на звук и образ между 

общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията 

за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и 

начина на гласуване на всеки общински съветник. 

(2) В случаите по ал. 1, Председателят на Общински съвет Полски Тръмбеш уведомява 

общинските съветници за датата и начина на провеждане на заседанието по електронен 

път, като им изпраща проекта за дневен ред на заседанието, заедно с всички постъпили 

материали по него, на служебните им и-мейли. 

(3) В началото на заседанието се извършва проверка на кворума чрез поименно повикване 

на общинските съветници и идентификацията чрез звук и видео. Решенията се вземат с 

лично гласуване от всеки общински съветник с вдигане на ръка или с гласов израз на 

волята си „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по начин, позволяващ протоколчика 

да идентифицира всеки един от тях. 
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(4) Председателят на Общински съвет осигурява публичност и пряко излъчване на 

интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет 

реши отделно заседание да бъде закрито. 

(5) В случай, че на откритите заседания от разстояние желаят да присъстват граждани, 

същите следва в срок до 48 часа преди провеждане на заседанието, да изпратят заявление 

на електронната поща на Общински съвет Полски Тръмбеш obsavetpt@abv.bg заявление, 

за да им бъде осигурена техническа възможност да участват във видеоконференцията. 

(6) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се 

прилага към протокола на хартиен носител от заседанието. 

             5. В глава осма Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общински 

съвет, се създава нов чл. 71б, както следва: 

             Чл. 71б  (1) В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на 

заседанията по чл. 71а от разстояние чрез видеоконференция, Общинския съвет Полски 

Тръмбеш може да провежда заседание и да приема решения чрез неприсъствено гласуване 

по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и 

гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински 

съветник. 

(2) При провеждане заседанията на Общинския съвет Полски Тръмбеш чрез 

неприсъствено гласуване, на служебните и-мейли на общинските съветници се изпраща 

образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински 

съветник изпраща от служебния си и-мейл попълнения формуляр на електронния адрес на 

Общински съвет Полски Тръмбеш obsavetpt@abv.bg, в който посочва начина си на 

гласуване - „ЗА”, „ПРОТИВ” или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” по предложените проекти за 

решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. 

(3) В електронното писмо по предходната алинея, общинските съветници могат да излагат 

мотиви за начина, по който гласуват. 

(4) Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в 

тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване. 

Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, 

по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съответния протокол на 

заседанието с взети неприсъствени решения. 

             6. В глава осма Планиране, подготовка и провеждане на заседания на Общински 

съвет, се създава нов чл. 71в, както следва: 

              Чл. 71в (1) За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските 

съветници при провеждане на заседания по чл. 71а и чл. 71б от настоящия Правилник, 

общинските съветници подписват Декларация за ползване на служебен и-мейл.  

 (2) Решенията взети на присъствени или неприсъствени заседания на Общински съвет 

Полски Тръмбеш проведени от разстояние, се обявяват публично чрез публикуване на 

протоколите на интернет страницата на общината. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 15 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 210 

 

 На основание чл. 76, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, във вр. с чл. 

8 от Закона за нормативните актове, във вр. с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

                    Приема Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на територията 

на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 211 

 

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

администрация във връзка с чл.11, ал.3, пр.1-во от Закон за нормативните актове, във 

връзка с протест на прокурор от Окръжна прокуратура Велико Търново с рег.инд.№РД-02-

02-284/20.11.2020 г. на Общински съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши:  
Отменя Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение №669 по Протокол 

№51/25.06.2015 г. на Общински съвет Полски Тръмбеш. 

 Приложение: Протест от Светлана Иванова - прокурор в Окръжна прокуратура 

Велико Търново с рег.инд.№РД-02-02-284/20.11.2020 г. на Общински съвет Полски 

Тръмбеш. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 212 

 

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

администрация, във връзка с чл.11, ал.3, пр.2-ро и 3-то от Закона за нормативните актове, 

чл.79, пр.2-ро и 3-то от Административнопроцесуалния кодекс и Заповед №ОА04-

8877/11.12.2020г. на Областния управител на област Велико Търново, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

Приема изменение и допълнение на Наредба за обема на животновъдната дейност и 

местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Полски 

Тръмбеш, както следва: 

§ 1 В чл.18 се правят следните изменения: т.1 – се отменя 

§ 2 Член 19 се отменя. 

 

Приложение: Заповед №ОА04-8877/11.12.2020г. на Областния управител на 

област 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 №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 213 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23, чл.17, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 1, т.20 на 

Допълнителни разпоредби на Закона за публичните финанси, Общински съвет – 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

 Определя дейността по предоставяне на „Топъл обяд” в Община Полски Тръмбеш 

по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, по Процедура 

за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 -

Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19",  като местна дейност по смисъла на 

Закона за публичните финанси. 

 

 

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 №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 214 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, чл.8 и чл.66 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет гр. 

Полски Тръмбеш реши: 

I. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и чл.8, ал.З от ЗМДТ,Общински 

съвет – Полски Тръмбеш приема за 2021г. приходите от такса „Битови отпадъци“ да не 

възстановяват пълните разходи по дейностите по чл.66, ал.1 от ЗМДТ, и дава съгласие за 

дофинансирането им от други общински приходи. 

II. Приема и одобрява план-сметка за 2021г. за дейностите по събиране, 

извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за 

поддържане чистотата на териториите за обществено ползване (Приложение №1 и 

Приложение №2). 

III.  За общински недвижими имоти, ползвани или наети от юридически или 

физически лица таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно на 

ползвателя.  

IV. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на 

читалищата. Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, 

несвързана с пряката им читалищна дейност. 

 

Решението влиза в сила от 01.01.2021г. 

 

 

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 №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 215 

 
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. Приходи за делегирани от държавата дейности: 

1.1.1. § 25 00 – Държавни такси           +300 

лв.; 

в т.ч.: 

§§ 25 01 - Разходи за лихви по заеми от други държави                   +300 

лв.; 

II. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.2.1. Функция „Общи държавни служби“                     +300 

лв.; 

1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“        

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения                      +300 

лв.; 

1.2.1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 788 640 лв.; 

1.2.2. Функция „Здравеопазване“        

1.2.2.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“      

§ 01 00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения                    - 1 700 

лв.; 

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала                   +600 

лв.; 

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели                +1000 

лв.; 

§ 10 00  – Издръжка            +400 

лв.; 

§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности                 -300 

лв.; 

1.2.2.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ в размер на 65 810 

лв.; 

1.2.2.3. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“      

§ 01 00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения                   - 500 лв.; 



§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала               +500 

лв.; 

1.2.2.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ в размер на 7 776 лв.; 

 

III. Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности    -21 000 лв. 

1.3.1. Функция „Общи държавни служби“       -12 000 лв.; 

1.3.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“        

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения            -5 000 лв.; 

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала        -5 500 лв.; 

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели       -1 500 лв.; 

1.3.1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“- дофинансирана в размер 

на 260 700 лв.; 

1.3.2. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “                -9 000 лв.; 

1.3.2.1. Дейност 738 „ Читалища“       

 

 

  

§ 45-00 – С-дии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел   -9 000 лв.; 

IV. Приходи за местни дейности         +78 319 лв. 

1.4.1 Имуществени и други местни данъци       +50 000 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 13 01 – данък върху недвижимото имущество     +20 600 лв.; 

§§ 13 04 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин +29 500 лв.; 

§§ 13 08 - туристически данък                         -100 лв.; 

1.4.2. Приходи и доходи от собственост          -6 761 лв.; 

в т.ч. : 

§§ 24 04 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция    -39 900 лв.; 

§§ 24 05 - приходи от наеми на имущество          -6 000 лв.; 

§§ 24 06 - приходи от наеми на земя                   +39 139 лв.; 

1.4.3. Общински такси            +7 700 лв.; 

в т.ч. : 

§§ 27 04 - за ползване на домашен социален патронаж и др. общински соц. услуги  +15 700 лв;. 

§§ 27 05 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др.     -3 694 лв.; 

§§ 27 10 - за технически услуги          +2 200 лв;. 

§§ 27 11 - за административни услуги           -4 626 лв.; 

§§ 27 15 - за откупуване на гробни места          -1 880 лв.; 

1.4.4. Други приходи                -990 лв.; 

т.ч.: 

§§ 36 19 - други неданъчни приходи              -990 лв.; 

1.4.5. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите      

+22 370лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)         +34 450 лв.; 

§§ 37 02 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност на 

 бюджетните предприятия          -12 080 лв.; 

1.4.6. Помощи и дарения от страната          +6 000 лв.; 

в т. ч.: 

§§ 45 03 - капиталови помощи и дарения от страната       +6 000 лв.; 

V. Трансфери – местни дейности         -95 856 лв. 

1.5.1. § 61 00 - Трансфери между бюджети (нето)       -84 568 лв.; 

в т. ч. :  



§§ 61 01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)    +72 834 лв.; 

§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)  -157 402 лв.; 

1.5.2. § 62 00 – Трансфери между бюджети и сметки за средствата от  

Европейския съюз (нето)          -11 288 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 62 02 - предоставени трансфери (+/-)        -11 288 лв.; 

VI.Временни безлихвени заеми – местни дейности      - 74 513 лв. 

1.6.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

 за средствата от Европейския съюз (нето)      -74 513 лв.; 

VII. Разходи за местни дейности       - 71 050 лв.; 

1.7.1. Функция „Общи държавни служби“      +70 064 лв.; 

1.7.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“      +70 064  лв.; 

§ 10 00 – Издръжка         +40 850  лв.; 

в т.ч.: 

§§ 10 51 - краткосрочни командировки в чужбина          -2 500 лв. 

§ 42 00 - Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата      -2 750 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                         -100 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 52 03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения          -100 лв.; 

§ 53 00 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи    +32 064 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 53 09 - придобиване на други нематериални дълготрайни активи    +32 064 лв.; 

1.7.1.2. Дейност 123 „Общински съвети“        

 

 

 

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения              +200 лв.; 

§ 10 – 00 – Издръжка                 -200 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 10 51 - краткосрочни командировки в чужбина          -2 600 лв. 

1.7.1.3. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения в Дейност 123 „Общински съвети“ в размер на 28 500 лв. 

1.7.2. Функция „Здравеопазване“         +6 000 лв.; 

1.7.2.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“      

§§ 52 03 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения      +6 000 лв.; 

1.7.3. Функция „Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи“   

1.7.3.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“      + 34 000 лв.; 

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения          -20 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка         +54 000 лв.; 

1.7.3.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ в размер на 146 000 лв. 

1.7.3.3. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“      -34 000 лв.; 

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения          -34 000 лв.; 

1.7.3.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ в размер на 68 468 лв. 

1.7.4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“                              -155 500 лв.; 

1.7.4.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“     +50 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка         +50 000 лв.; 

1.7.4.2. Дейност 623 „Чистота“       -233 800 лв.; 

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 



 и служебни правоотношения          -90 000 лв.; 

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала        -8 000 лв.; 

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели      -20 000  лв. 

§ 10 00 – Издръжка             +50 578лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                      -166 378лв.; 

В т.ч: 

§§ 52 03- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения           -578 лв.; 

§§ 52 04  придобиване на транспортни средства     -165 800 лв.; 

 

1.7.4.3. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 623 „Чистота“ в размер на 294 694 лв. 

1.7.4.4.  Дейност 622 „Озеленяване“                           +28 300 лв. 

§ 10 00 – Издръжка                  +32 

491лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                 -4 191 

лв.; 

В т.ч: 

§§ 52 05- придобиване на стопански инвентар       -4 191  

лв.; 

1.7.5. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“   

1.7.5.1. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“   

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения                   -7 000 

лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                      +7 000 

лв.; 

1.7.5.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“ в размер на 15 

600 лв. 

1.7.5.3.. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“      

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения      -17 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка          +17 000 лв.; 

1.7.5.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в размер на 84 500 лв. 

 

 

 

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

комплекси с местен характер“         

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения       +1 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка           -1 000 лв.; 

1.7.5.6. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с местен характер“ в размер на 55 000 лв. 

1.7.6. Функция „Икономически дейности и услуги“        +8 386 лв.; 
1.7.6.1. Дейност 849 „Др. д-сти по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщ.“       -8 150 лв.; 

§ 43 00 - Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия                 -8 150 лв.; 

в т. ч. :  

§§ 43 01 - за текуща дейност         -8 150 лв.; 

1.7.6.2. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“     +16 536 лв.; 

в т.ч.: 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения       -6 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка         +22 536 лв.; 



1.7.6.3. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 989 „Други дейности по икономиката“ в размер на 224 400 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 Климатици 8 200 8 100 

§ 52 00 Зъболекарско оборудване за здравна служба с. Полски 

Сеновец 

10 700 16 700 

§ 52 00 Кранова уредба  15 000 14 422 

§ 52 00 Клонорези 5 600 1 409 

2.2. Обекти финансирани с получени трансфери: 

параграф наименование било става 

§ 53 00 Изготвяне на проект на ОУП на Община Полски Тръмбеш 0 32 064 

  

2.3. Обекти финансирани със собствени средства – натрупани отчисления по чл.64 от Закона за 

управление на отпадъците по сметка на Регионално сдружение за управление на отпадъците за 

регион Борово(Бяла, област Русе): 

 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Комбиниран багер с челен товарач с прикачен хидравличен 

мулчер 

165 800 0 

 

2.4. Обекти финансирани със средства от Европейския съюз: 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Компютри 7 150 9 208 

§52 00 Мултифункционални устройства 15 912 15 911 

§52 00 Храсторез, моторни коси 12 290 12 270 

 

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 94 980 55 294 

 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

25 000 30 885 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

10 170 7 078 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 74 882 53 586 



§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 21 176 12 528 

§ 10 00 Издръжка 20 597 20 402 

§52 00 Придобиване на ДМА 12 290 12 270 

 

3.2. Проект „Рекултивация на депа за закриване, предмет  на процедура по нарушение на 

правото на ЕС по дело С-145/14“ по ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по 

процедура BG16M1OP002-2.010 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

2 005 689 1 997 764 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

0 7 925 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

и служебни правоотношения 

0 6 148 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0 1 777 

§ 10 00 Издръжка 150 992 143 067 

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 93 110 78 267 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

14 000 26 900 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

28 400 27 009 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 33 350 31 640 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 14 550 14 858 

§ 10 00 Издръжка 36 800 37 650 

§ 43 00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия 

1 065 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 24 852 24 852 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

51 000 74 320 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

1 158  2 183  

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 60 641 59 867 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 11 994 12 229 

§ 10 00 Издръжка 2 059 22 633 

§ 52 00 Придобиване на ДМА 0 2 260 

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 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

65 000 53 200 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

16 000 13 670 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 169 000 162 860 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 39 000 36 280 

§ 10 00 Издръжка 47 000 45 800 

§ 43 00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия 

34 000 34 590 

 

3.6. Проект МИГ Павликени – Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно социално 

включване“ по ОП „ Развитие на човешките ресурси“ – BG05M9OP001-2.074-0002-C01 

параграф наименование било става 

§ 62 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от  

Европейския съюз 

0 67 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз 62 120 29 826 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

35 000 54 150 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

2 765 2 113 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 50 000 40 260 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 10 264 8 290 

§ 10 00 Издръжка 5 449 4 739 

§ 52 00 Придобиване на ДМА 28 642 28 641 

 

3.7. Проект „Обучения и заетост на младите хора“ по ОП „ Развитие на човешките ресурси“ – 

BG05M9OP001-1.005-0001 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз 17 454 15 347 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 14 640 12 849 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 2 814 2 498 

 



 

 

3.8. Проект „Обучения и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – BG05M9OP001-

1.010-0001 

параграф наименование било става 

§ 62 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от  

Европейския съюз 

0 1 528 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

130 902 125 250 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

0 6 512 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 109 800 111 888 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 21 102 21 402 

 

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

Тръмбеш – Компонент 2„ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0058. 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз 86 292 83 884 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

6 000  5 988  

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 50 097 49 207 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 11 100 10 988 

§ 10 00 Издръжка 15 320 14 128 

§ 52 00 Придобиване на ДМА 2 400 2 198 

 

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

Тръмбеш – Компонент 4„ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. по Договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.103-0020. 

параграф наименование било става 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

0 10 621 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и 

служебни правоотношения 

0  373  

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 6 250 16 188 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 1 180 3 244 

§ 10 00 Издръжка 3 118 1 364 

 

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



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 216 

 

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

местната администрация във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда 

за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2021 година от гори 

собственост на Община Полски Тръмбеш по видове сечи и общ обем на ползването по 

стояща маса.  

 

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2021 година от гори 

собственост на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

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 №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 217 

 

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

местната администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.22 ал.1 и 2 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1.Открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на 

Поземлен имот с идентификатор 32175.73.159 по КК и КР на с. Иванча с площ 11581 кв.м. 

и НТП „водоем” /ПИ №000159 по КВС на с.Иванча, с площ 11,581 дка./, публична 

общинска собственост, съгласно АОС №2222/14.03.2006 г. 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

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

пет/ лева, без ДДС /сумата е облагаема с ДДС/. 

4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева. 

5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната 

месечна тръжна цена. 

6.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и 

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

като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и 

подпише договор за наем със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие на АОС №2222/14.03.2006 г. 2.Копие на заявление с 

рег.индекс №СА-02-05-10698/26.11.2020 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 №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 218 

 

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

местната администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.22 ал.1 и 2 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1.Открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на 

Стоматологичен кабинет и част от обща чакалня с обща полезна площ 27,30 кв.м., 

намиращи се на втория етаж в двуетажна сграда – СЗУ с.Страхилово /сграда с 

идентификатор 69732.500.483.1 по КК и КР на с.Страхилово/, построена в УПИ IX кв.58 

по ПУП на с.Страхилово, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№250/24.07.2001 г. на Община Полски Тръмбеш, за извършване на извънболнична помощ. 

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

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 43,00 /четиридесет 

и три/ лева, без ДДС /сумата е облагаема с ДДС/. 

4.Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ 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. 

Приложение: 1.Копие на АОС №250/24.07.2001 г. 2.Копие на заявление с 

рег.индекс №СА-02-05-11268/09.12.2020 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 №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 219 

 

 

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

местната администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.22 ал.1 и 2 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1.Открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на 

Терен с площ 12 000,00 кв.м., представляващ част от Урегулиран поземлен имот в 

училищен кв.25 по ПУП на с. Иванча, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№155/09.09.1999 г. 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под наем 420,00 

/четиристотин и двадесет/ лева, без ДДС /сумата е облагаема с ДДС/. 

4.Определя депозит за участие в размер на 200,00 /двеста/ 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. 

Приложение: 1.Копие на АОС №155/09.09.1999 г. 2.Копие на заявление с 

рег.индекс №СА-02-05-10696/26.11.2020 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 №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 220 

 

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

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

           1.Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, 

гр.Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от тристраната комисия 

съгласно Протокол от 15.12.2020 г. на обща стойност 11 680,13 лева и възлага на Кмета на 

общината да приеме с двустанен Приемо-предвателен протокол следните активи:  

№1.Потопяема помпа Wilo за кладенец 1 в ПС за с.Раданово- подмяна на съществуващ 

актив №587 на стойност 3051,25 лева. 

№2.Потопяема помпа Wilo за кладенец 2 в ПС за с.Раданово- подмяна на съществуващ 

актив №586 на стойност 3025,54 лева. 

№3.Спирателен кран DN 200 мм за хранителен водопровод за гр. Полски Тръмбеш – нов 

ДМА  с балансова стойност 637,47 лева. 

№4.Спирателен кран DN 125 мм, находящ се до дом №234 в с. Вързулица – нов ДМА  с 

балансова стойност 350,92 лева. 

№5.Водопровод в района на Бензиностанция с. Обединение - нов ДМА  с балансова 

стойност 317,75 лева. 

№6.Водопровод в района над Гравитачен резервоар гр. Полски Тръмбеш - нов ДМА  с 

балансова стойност 1351,22 лева. 

№7.Водопровод местност „Ловен парк” гр. Полски Тръмбеш - нов ДМА  с балансова 

стойност 2485,63 лева. 

№8.Водопровод под главен път „Велико Търново – Свищов”, край на с. Страхилово – 

частична подмяна на актив с № 7454 на стойност 460,35лв. 

 2.На основание чл.198ж от Закона за водите и §9, ал.10 от Предходните и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на  ЗВ, и във връзка с 

чл.198б, т.2 от Закона за водите Община Полски Тръмбеш да предаде на Асоциацията по 

ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико Търново 

/АВиК/ за управление следните активи, приети с приемо-предавателен протокол:  

№1.Потопяема помпа Wilo за кладенец 1 в ПС за с.Раданово- подмяна на съществуващ 

актив №587 на стойност 3051,25 лева. 

№2.Потопяема помпа Wilo за кладенец 2 в ПС за с.Раданово- подмяна на съществуващ 

актив №586 на стойност 3025,54 лева. 

№3.Спирателен кран DN 200 мм за хранителен водопровод за гр. Полски Тръмбеш – нов 

ДМА  с балансова стойност 637,47 лева. 



№4.Спирателен кран DN 125 мм, находящ се до дом №234 в с. Вързулица – нов ДМА  с 

балансова стойност 350,92 лева. 

№5.Водопровод в района на Бензиностанция с. Обединение - нов ДМА  с балансова 

стойност 317,75 лева. 

№6.Водопровод в района над Гравитачен резервоар гр. Полски Тръмбеш - нов ДМА  с 

балансова стойност 1351,22 лева. 

№7.Водопровод местност „Ловен парк” гр. Полски Тръмбеш - нов ДМА  с балансова 

стойност 2485,63 лева. 

 

 

 

№8.Водопровод под главен път „Велико Търново – Свищов”, край на с. Страхилово – 

частична подмяна на актив с № 7454 на стойност 460,35лв. 

3. На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5, и 

ал.6   от Закона за водите, и при условията на сключения между АВиК и „ВиК-Йовковци”, 

гр.Велико Търново  Договор, който е в сила от 01.06.2016г., Община Полски Тръмбеш да 

предаде за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „ВиК –Йовковци” 

ООД, гр.Велико Търново активите по т. 2. 

 4.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите 

действия по изпълнение на т. 2 и т. 3 от настоящото  решение, като изпрати Уведомление 

до председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК –

Йовковци” ООД, гр.Велико Търново с приложени копия на необходимите документи. 

 

 

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 №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 221 

 

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.7 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 

18.01.2021г. 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 

02.02.2021 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. Промяна в състава на Съвета на директорите; с проект за решение: „ ОСА приема 

предложената промяна в състава на Съвета на директорите, чрез освобождаване на 

Божидар Тодоров Ангелов и избиране на Тодор Атанасов Табаков за член на Съвета на 

директорите "- да гласува положителен вот. 
По точка 2 от дневния ред: 

2. Определяне мандата на Съвета на директорите; с проект за решение: „ОСА 

определя мандата на Съвета на директорите за срок до провеждане на конкурс по реда на 

чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия, на основание §10 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия" – да гласува положителен вот. 
           По точка 3 от дневния ред: 

3. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението; с проект за решение: „ОСА определя 

възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде 

възложено управлението, да бъде в размер, формиран по реда на чл. 56 от Правилника за 

прилагане на Закона за публичните предприятия"- да гласува положителен вот. 



По точка 4 от дневния ред: 

4. Приемане на Правила за избор на регистриран одитор за заверка на годишния 

финансов отчет на дружеството, с проект за решение: „ОСА приема Правила за избор на 

регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет на дружеството"- да гласува 

положителен вот. 

 

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 №14/22.12.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 222 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 262 от Търговския закон, както и чл. 24, ал. 1, т. 3 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. ПРЕДМЕТ НА ПРЕОБРАЗУВАНЕТО 

1.1. Вливане        

1.1.1. Влива „Общински център за развитие ЕООД, с ЕИК 203555393, 

седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. 

„Търговска„ №76 в 

„ПОДЕМ" ЕООД, с ЕИК 000110952  седалище и адрес на управление: гр. Полски 

Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Тунджа“ №10  
 

1.2. Действие на вливането 

1.2.1. На датата на влизане в сила на вливането, съгласно чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ 

/дата на преобразуването/“Общински център за развитие „ ЕООД прекратява 

съществуването си като отделно юридическо лице без ликвидация и „ПОДЕМ“ ЕООД 

става негов универсален 

правоприемник, като всички активи и пасиви на вливащото се дружество преминават 

към приемащото дружество. 

За яснота и избягване на съмнения, датата на влизане в сила на вливането 

/датата на преобразуване/ е датата на вписване на вливането в Търговския регистър. 

1.2.2. Съгласно чл. 262ж, ал. 2, т. 7 и чл. 263, ал. 2 от ТЗ моментът, от който 

действията на преобразуващото се дружество се извършват за сметка на приемащото 

дружество - „ПОДЕМ" ЕООД, е датата на преобразуването, съгласно чл. 263ж, ал. 1 от ТЗ 

- датата на вписването в Търговския регистър. 

1.2.3. Считано от датата на преобразуването, правните и фактически действия на 

„Общински център за развитие“ ЕООД, извършени преди датата на преобразуването, 

съответно възникналите права и поетите задължения на „Общински център за развитие“ 

ЕООД преди датата на преобразуването, ще се считат за извършени, съответно поети от 

името и за сметка на „ПОДЕМ" ЕООД. 

1.2.4. „Подем" ЕООД автоматично става страна и изцяло замества „Общински 

център за развитие“ ЕООД по всички договори, които имат действие към датата на 



преобразувате и по които страна към датата на преобразуването е „Общински център за 

развитите“ ЕООД, освен ако императивна разпоредба на приложим нормативен акт, общи 

условия на съконтрахента или самите договори предвиждат друго. 

 

1.2.5. Всички съдебни, административни и други производства, които са в ход 

към датата на преобразуването, в случай че има такива, ще бъдат продължени и 

приключени от „ПОДЕМ" ЕООД, като „ПОДЕМ" ЕООД ще бъде обвързано и ще се 

ползва от всички действия по горните производства., извършени до датата на 

преобразуването от „Общински център за развитие“ ЕООД и ще уведоми писмено органа 

или съда, пред който производствата" са висящи, за вливането в подходящ срок след 

датата на преобразуването. 

 

1.2.6. Правомощията на управителя на вливащото се дружество „Общински 

център за развитие“ ЕООД се прекратяват автоматично от датата на вписване на 

вливането в Търговски регистър, като се освобождава от длъжност и отговорност. 

Прекратява се и сключеният договор за управление. 
 

1.3. Липса на съотношение за замяна 

 

В съответствие с чл. 262у от ТЗ и като се има предвид, че едноличен 

собственик на капитала на „Общински център за развитие“ ЕООД и на „ПОДЕМ" ЕООД е 

Община Полски Тръмбеш и не е необходимо да бъдат създадени нови дялове за 

съдружниците на преобразуващите се дружества, няма да се извършва увеличаване на 

дяловете на приемащото дружество при вливането и следователно няма да има замяна на 

дялове или плащания в тази връзка. 

Разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2, т. 2-5 от ТЗ са неприложими към 

вливането. 
 

1.4. Права, свързани с вливането 

1.4.1. Във връзка с чл. 262ж, ал. 2, т. 6 от ТЗ правото на дял от печалбата на 

собственика на капитала в приемащото дружество няма да бъде повлияно от вливането и 

ще съществува в съответствие с учредителния акт на приемащото дружество. 

1.4.2. Участващите в преобразуването дружества нямат притежатели на 

особени права, както и в резултат на вливането, съгласно актуалния към датата на 

настоящото решение учредителен акт на приемащото дружество няма да бъдат 

предоставяни такива права. 

1.4.3. В резултат на вливането няма да бъдат предоставяни каквито и да било 

преимущества на членовете на управителните и контролните органи на участващите в 

преобразуването дружества. 

Разпоредбите на чл. 262ж, ал. 2, т. 9 от ТЗ са неприложими към вливането. 
 

1.5. Липса на проверка на преобразуването. 

С оглед на това, че при вливането е налице хипотезата на чл. 263т, ал. 2 от ТЗ 

- и преобразуващото се и приемащото дружество са еднолични с ограничена отговорност 

и едноличният собственик на капитала е едно лице - Община Полски Тръмбеш, не е 

необходимо да се извършва проверка на вливането. 

Разпоредбите на чл. 262л и чл. 262м от ТЗ са неприложими към 

вливането. 
 

1.6. Липса на промяна на учредителния акт на приемащото дружество 



Не е необходимо да бъдат правени изменения или допълнения към 

учредителния акт на „ПОДЕМ“ ЕООД, доколкото неговото съдържание, включително 

статут, капитал, предмет на дейност, права и задължения на едноличния собственик на 

капитала и на органите на управление на приемащото дружество не се засягат от 

вливането. 

Разпоредбите на чл. 262т от ТЗ са неприложими към вливането.  

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ СЛЕД ДАТАТА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ 

2.1. Заключителен баланс на преобразуващите се дружества 

Съгласно чл. 263з от ТЗ, вливащото се дружество съставя заключителен 

баланс към датата на преобразуване и в срок до 30 дни предава екземпляр на този баланс 

на „ПОДЕМ“ ЕООД. 
 

2.2. Административна регистрация 

Страните се задължават да спазят задълженията си за административни 

регистрации в съответствие с разпоредбите на приложимото право в подходящ срок от 

датата на преобразуването. 
 

2.3. Запазване на трудовите правоотношения при промяна на 

работодателя 

Трудовите правоотношения, възникнали между „Общински център за 

развитие“ ЕООД като работодател и работниците и служителите в дружеството, се 

уреждат при условията на чл. 123 от Кодекса на труда. 
 

2.4. Вписване на прехвърлянето на недвижимо имущество 

В случай, че активите, които преминават в приемащото дружество включват 

вещни права върху недвижими имоти, прехвърлянето, на които подлежи на вписване, 

приемащото дружество ще подаде в съответните регистри всички документи, необходими 

за вписването на приемащото дружество като нов собственик на тези активи и титуляр на 

права върху тези активи. 
 

2.5. Задължение на приемащото дружество за отделно управление 

В съответствие с чл. 263к, ал. 1 от ТЗ приемащото дружество „ПОДЕМ" 

ЕООД се задължава да управлява преминалото върху него имущество на „Общински 

център за развитие“ ЕООД отделно от останалите свои активи и пасиви за срок от 6 

месеца от датата на вписване на вливането в Търговския регистър. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 
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