
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 252 

 

 

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

администрация, във връзка с Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина 

за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема Доклад за състоянието на системата за финансовото управление и 

контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол  на 

„ПОДЕМ“ ЕООД  гр.Полски Тръмбеш за 2020г. 

 

 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 253 

 

 

 

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

администрация, във връзка с Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина 

за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема Доклад за състоянието на системата за финансовото управление и 

контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на 

„ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕООД  гр. Полски Тръмбеш за 2020г. 

 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 254 

 

На основание чл. 21, ал. (1), т.23 и ал. (2) от ЗМСМА, чл. 1, ал. (2) от ЗМДТ и във 

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

гр. Полски Тръмбеш реши: 

Приема допълнение и изменение на Наредба № 22 за определяне на размера на 

местните данъци на територията на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

§1. В чл. 30 , ал. 4 се изменя, както следва; 

„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства: 

1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната; 

2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за 

движение в страната; 

3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща 

регистрация за движение от нов приобретател в страната.“ 

§2. В чл. 34, ал. 1, буква б), се изменя, както следва: 

„б) образователните, културните и научните организации на бюджетна издръжка, 

както и социалните и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа;“ 

§3. В чл.42, ал. 4 в изречение трето, текста „ и представяне на удостоверение за 

предаване за разкомплектоване“ се заличава.; 

§4. В чл. 53, ал. 5 текста „ 30 януари“ се заменя с текста „31 януари“; 

§5. В чл. 54, ал.1 текста „средствата за подслон и местата за настаняване“ се 

замества с текста „всяка нощувка“; 

§6. В приложение №1 „Патентни дейности“, в т.1 текста „Места за настаняване с не 

повече от 20 стаи“ се заменя с текста „Места за настаняване с не повече от 20 стаи, 

категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за туризма“; 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 255 

 

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

местната администрация, и във връзка с чл.37 от Постановление на Министерски съвет № 

408 от 23.12.2020г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021г., 

Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Допълва списъка на длъжностите и поименен списък на лицата, които имат право 

на транспортни разходи през 2021г., както следва: 

В т. „1. За структурни звена и разпоредители не прилагащи системата на 

делегирани бюджети:“ се добавя нова позиция : 

№ по 

ред 

Име и фамилия Длъжност Маршрут 

27. Марина Костадинова Социален педагог с. Раданово – гр. П. Тръмбеш – с. 

Раданово 

 

 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 256 

 

 

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

местната администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и дейности 

на бюджетна издръжка в Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 235 от 

Протокол № 16 от 28.01.2021 г., като следва: 

 

1. Одобрява, считано от 01.03.2021 г. до 31.08.2021г. увеличение на числеността, 

както следва: 

„.10. Дейност „Озеленяване“   5 бройки;  

 

2. Останалите раздели и точки в структурата не се променят. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури, 

съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

   

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 257 

 

 

На основание чл.17, ал. 1, т.1 и т.8, и чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, във връзка с чл. 

12, ал. 2 от ЗЕЕ Общински съвет, Полски Тръмбеш реши: 

 

1. Приема Програма за енергийна ефективност на Община Полски Тръмбеш за 

периода 2021 -2023 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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 258 

 

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

администрация и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, Общински съвет – град Полски Тръмбеш реши: 

 

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Полски 

Тръмбеш, през 2020 год. 

 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 259 

 

          На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.15, ал.3, и чл.16, ал.1 от Закона за младежта Общински съвет – 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

 

          Приема Общински план за младежта - 2021 година в Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 260 

 

 

На основание чл.21, ал.1, ,т.10  и т.23 и ал.2 от Закона за местното управление и 

местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси, чл.49, ал.3 и 

ал.4 от Наредба 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.Променя  Решение №180/28.10.2020г. в частта: „ да бъде предоставен временен 

безлихвен заем от бюджета на Община Полски Тръмбеш” от 55 000лв./петдесет и пет 

хиляди лв./ на 80 000лв.  /осемдесет  хиляди лева/„ за изпълнение на дейностите по 

Договор  №BG05M9OP001-2.074-0002-С01 МИГ Павликени-Полски Тръмбеш "Социални 

иновации за активно социално включване", по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 г. 

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 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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 261 

 

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 2021 г., приета с Решение 

№239 по Протокол №16/28.01.2021 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 2021 г. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

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

19 

Павилион за търговска дейност, представляващ сграда с идентификатор 

57354.300.1046.3 с площ 22 кв.м. по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, публична 

общинска собственост, съгласно АОС №209/12.12.2000 г. на Община Полски Тръмбеш. 

 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2021 г. 

Под №2 и №3 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а 

именно: 

2 

Стая №407, находяща се на четвъртия етаж в хотел „Есперанто” – сграда с 

идентификатор 57354.300.1141.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №1/17.05.1993г.  

3 

Спортна зала, находяща се в сграда с идентификатор 57354.300.2474.1 с 

предназначение „Спортна сграда, база” и открит терен обособен за спортно-

тренировъчна дейност по петанк, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 

57354.300.2474 с НТП „Спортно игрище” по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, 

публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

 

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 г. 

Под №6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 да се включат следните имоти общинска 

собственост, а именно: 

6 

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.28 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с 

площ 10767 кв.м., НТП „За стопански двор”, частна общинска собственост, съгласно 

АОС №3829/17.08.2020 г. 



7 

Поземлен имот с идентификатор 61279.500.794 по КК и КР на с. Раданово, с площ 

1158 кв.м., НТП „Незастроен имот за жилищни нужди”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3856/05.02.2021 г. 

8 

Незастроен Урегулиран поземлен имот IV кв.81 по ПУП на с. Орловец с площ 11 334 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2553/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

 

 

9 

Незастроен Урегулиран поземлен имот IX кв.81 по ПУП на с. Орловец с площ 805 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2551/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

10 

Незастроен Урегулиран поземлен имот IV кв.86 по ПУП на с. Орловец с площ 2664 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2554/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

11 

Незастроен Урегулиран поземлен имот I кв.87 по ПУП на с. Орловец с площ 3142 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2550/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

12 

Незастроен Урегулиран поземлен имот IV кв.88 по ПУП на с. Орловец с площ 2857 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2552/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

13 

73/148 части от Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1011 по КК и КР на гр. 

Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС №3847/30.12.2020 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 262 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация, във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

 1.Допълва приетият с Решение №240 по Протокол №16/28.01.2021 г. на Общински 

съвет – Полски Тръмбеш, годишен план и списък на имоти за приватизация през 2021 г., 

като включва под №4 следния недвижим имот: 

4. Поземлен имот с идентификатор 61279.500.74 с площ 1886 кв.м. и НТП „За 

друг вид производствен складов обект” по КК и КР на село Раданово, заедно с 

построените в него: сграда с идентификатор 61279.500.74.1 с предназначение: „Друг 

вид сграда за обитаване” със ЗП 130 кв.м. на един етаж и сграда с идентификатор 

61279.500.74.2 с предназначение: „Складова база, склад” със ЗП 104 кв.м. на един 

етаж, частна общинска собственост, съгласно АОС №3433/09.03.2015 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изготвянето на 

приватизационна оценка на имота по т.1 от настоящето решение по реда на глава пета от 

Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на 

приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално 

представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните 

предприятия, и да внесе предложение в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за 

приватизация на имота. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-03-1399/15.02.2021 г.  

2.Копие от АОС №3433/09.03.2015 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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 263 

 

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

местната администрация, във връзка чл.12, ал.3 от Закона за общинска собственост и 

чл.14, ал.3 и ал.6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет гр. 

Полски Тръмбеш  реши: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление за срок от 10 /десет/ години на 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Областна дирекция на МВР – Велико 

Търново Районно управление – Полски Тръмбеш, следните части от недвижими имоти за 

прием на граждани от полицейските инспектори, мл. полицейските инспектори и 

инспекторите ДПС от РУ – Полски Тръмбеш, извън сградата на районното управление, 

както следва: 

1.1 Две помещения с обща полезна площ съответно 17,44 кв.м. и 12,73 кв.м., 

находящи се в СОС с идентификатор 57354.300.1154.1.1 по КК и КР на гр.Полски 

Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС №177/07.09.2000 г.  

1.2 Помещение с площ 9,80 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на 

Кметство село Климентово, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№59/11.09.1998 г. 

1.3 Помещение с площ 14,50 кв.м., находящо се на третия етаж в сградата на 

Кметство село Иванча, публична общинска собственост, съгласно АОС №2991/08.04.2011 

г. 

1.4 Помещение с площ 14,60 кв.м., находящо се на третия етаж в сградата на 

Кметство село Обединение, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№605/28.10.2002 г. 

1.5 Помещение с площ 16,00 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на 

Кметство село Стефан Стамболово, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№763/09.09.2003 г. 

1.6 Помещение с площ 17,10 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на 

Кметство село Полски Сеновец, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№122/12.07.1999 г. 

1.7 Помещение с площ 16,00 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на 

Кметство село Куцина, публична общинска собственост, съгласно АОС №1117/02.03.2004 

г. 

1.8 Помещение с площ 15,10 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на 

Кметство село Раданово, публична общинска собственост, съгласно АОС №120/12.07.1999 

г. 

1.9 Помещение с площ 20,70 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на 

Кметство село Петко Каравелово, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№266/17.09.2001 г. 



1.10 Помещение с площ 7,15 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на 

Кметство село Орловец, публична общинска собственост, съгласно АОС №125/12.07.1999 

г. 

1.11 Помещение с площ 14,80 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на 

Кметство село Каранци, публична общинска собственост, съгласно АОС №123/12.07.1999 

г. 

1.12 Помещение с площ 14,85 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на 

Кметство село Страхилово, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№230/21.02.2001 г. 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Помещение с площ 19,40 кв.м., находящо се на третия етаж в сградата на 

Кметство село Павел, публична общинска собственост, съгласно АОС №262/15.08.2001 г. 

1.14 Помещение с площ 11,45 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на 

Кметство село Масларево, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№226/22.12.2000 г. 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури,  по 

предоставяне за безвъзмездно управление на имотите по т.1 от настоящото решение, 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 264 

 

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

местната администрация във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, 

чл.42, ал.4 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „БЪЛГАРСКИ 

ЕСПЕРАНСКИ СЪЮЗ”, ЕИК 831539758, със седалище и адрес на управление: гр.София, 

район Възраждане, п.код 1303, ул.”Странджа”, №79-81, за срок от 10 /десет/ години, върху 

Стая №407, находяща се на четвъртия етаж в хотел „Есперанто” - сграда с идентификатор 

57354.300.1141.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №1/17.05.1993г.  

2.Всички консумативни разходи по използването на помещението по т.1 от 

настоящото решение / ток, вода и други подобни / са за сметка на Ползвателя. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

 Приложения: 1.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-05-642/21.01.2021 г. 

   2.Копие на АОС №1/17.05.1993 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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 265 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 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-33/27.01.2021 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 редовно неприсъствено заседание на 11.03.2021 г. от 11:00 часа 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 необходимия кворум същото ще се 

проведе на 30.03.2021 г. от 11:00 часа, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Кмета 

на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе участие в редовното 

неприсъствено 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 приемане на отчета за 

дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК 

Йовковци” ООД, гр.Велико Търново за 2020 г., на основание чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и 

чл.9, ал.2 от ПОДАВиК” - да гасува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на отчета за 

изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново за 2020 г., на основание чл.9, ал.2 във връзка с 

чл.26, ал.3 от ПОДАВиК” - да гасува положителен вот. 

По точка 3 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на бюджета на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, 

гр.Велико Търново за 2021 г., на основание чл.9, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 от 

ПОДАВиК” - да гасува положителен вот. 

По точка 4 от дневния ред: „Приемане на решение за съгласуване на Подробна 

инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична 

държавна и публична общинска собственост през 2021 г., която да гарантира поетапното 

изпълнение на задължителното ниво на инвестициите по сключения договор с Асоциация 

по ВиК – Велико Търново. Същата е част от Бизнес плана на оператора - „ВиК Йовковци” 

ООД, гр.Велико Търново” – да гасува положителен вот. 

По точка 5 от дневния ред: „Други – Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка 

с бъдещата дейност на Асоциацията” – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 

интересите на общината. 



 

  

 

 

 

 

 

Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-873/29.01.2021 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; 

 3.Проект на решение по т.2 от дневния ред; 

4.Проект на решение по т.3 от дневния ред; 

5.Проект на решение по т.4 от дневния ред. 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 266 

 

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 

Павилион за търговска дейност, представляващ сграда с идентификатор 57354.300.1046.3 

с площ 22 кв.м. по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №209/12.12.2000 г. на Община Полски Тръмбеш. 

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

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 44,00 /четиридесет 

и четири/ 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. 

7. 30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на 

дейности от местно значение на територията на гр. Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие на АОС №209/12.12.2000 г. 2.Копие на заявление с 

рег.индекс №СА-02-05-1161/05.02.2021 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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 267 

 

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

администрация, чл.37и, ал.3, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл.98, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  

реши: 

1. Определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, по землища, 

на територията на Община Полски Тръмбеш, съгласно Приложение №1, към настоящето 

решение. 

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване за стопанската 

2021/2022 година, земеделски земи - общинска собственост с начин на трайно ползване 

„пасища, мери“ и ,.ливади“, и приема годишен план за паша, съдържащ размера и 

местоположението им по населени места (Приложение№1). 

3. Мерите, пасищата и ливадите, които не са определени за индивидуално ползване, 

се определят за общо ползване за стопанската 2021/2022 година, като се ползват 

безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни, в съответствие с традиционната 

практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно 

животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на 

едно или повече колективни стада, съгласно §2д от ЗСПЗЗ. 

4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, се отдават 

под наем за срок не по-малък от 5 стопански години на собствениците на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, по цена 

определена от независим оценител, вписан в регистъра на Камарата па независимите 

оценители в България. 

5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване се 

разпределят между собствениците па животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни от комисия, назначена от Кмета на Община Полски Тръмбеш, при спазване па 

правилата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

6. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища на територията на 

общината, съгласно Приложение №2. 

7. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и 

пасищата, както следва: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 

7.1. Община Полски Тръмбеш предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни 

животни земеделски земи - общинска собственост, с начин па трайно ползване „пасища, 

мери” и „ливади”, включени във физически блокове в състоянието, в което се намират, 

като осигурява безпрепятственото им използване. 

7.2. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища 

на Община Полски Тръмбеш се задължават да следят за изпълнението на Правилата за 

ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите. При 

констатирани нарушения да уведомяват Община Полски Тръмбеш. 



7.3 Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища 

на Община Полски Тръмбеш се задължават да изготвят схема на прокарите до местата за 

водопой на животните, и да уведомят пастирите. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 

7.4.Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по 

предназначение, а именно: 

- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да се 

извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели; 

- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни; 

- Ливадите се използват за косене; 

7.5. Ползвателите да спазват одобрените със заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на 

Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и 

екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро 

земеделско състояние на земята“; 

7.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с битови, 

строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 

7.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите; 

7.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска 

лагеруване на домашни животни в пасищата: 

7.9. Да не допускат използване на общинските пасища и мери, както и на местата за 

водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по 

държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на 

болестите по животните 

7.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата; 

7.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища, 

мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните 

органи; 

7.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване; 

7.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване; 

7.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите, 

както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир; 

7.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица; 

7.16. Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират 

охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем; 

7.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски 

земи по Закона за опазване па земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и други нормативни актове. 

8. 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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 268 

 

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

местната администрация, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.103, ал.1 и 

ал.2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба 

за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Полски 

Тръмбеш на ОбС – Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Считано от датата на приемане на настоящото Решение: 

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване недвижим имот 

общинска собственост, а именно: Спортна зала, находяща се в сграда с идентификатор 

57354.300.2474.1 с предназначение „Спортна сграда, база” и открит терен обособен за 

спортно-тренировъчна дейност по петанк, находящ се в Поземлен имот с идентификатор 

57354.300.2474 с НТП „Спортно игрище” по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, публична 

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

на „Петанк клуб „Делта””, ЕИК 177056285, със седалище и адрес на управление: гр. 

Полски Тръмбеш, ул. „Черно море” №4, представлявано от Златин Маринов Златинов, за 

срок от десет години. 

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 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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 269 

 

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

администрация, във връзка с чл.8 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.27 ал.5, чл.30 ал.1 и ал.3, чл.45 ал.1 т.2 и чл.46 ал.1 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски 

Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

 1.Открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на: 

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.28 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с площ 

10767 кв.м., НТП „За стопански двор”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3829/17.08.2020 г. 

2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна 

цена в размер на 66 760,00 лева /шестдесет и шест хиляди седемстотин и шестдесет лева/, 

без включен ДДС.  

3.Определя стъпка за наддаване  в размер  на 5 % върху началната тръжна цена. 

4.Определя депозит за участие в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева. 

5.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 покупко-продажба със спечелилият участник. 

6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за 

финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата 

инфраструктура на територията на гр. Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3829/17.08.2020 г. 

   2.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

   3.Копие от доклад за пазарна оценка. 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 270 

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

администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и ал.2, чл.35 ал.3 от Закона за общинската 

собственост и чл.31 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие да се извърши продажба на 73/148 части от Поземлен имот с 

идентификатор 57354.300.1011 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3847/30.12.2020 г., без търг или конкурс на Петър Йорданов 

Йорданов с ЕГН 9004091480 и постоянен адрес гр. Полски Тръмбеш, ул. „Кирил и 

Методий” №21, собственик на СОС с идентификатор 57354.300.1011.1.2 с площ 105 кв.м. 

и предназначение „За търговска дейност”, находящ се в сграда с идентификатор 

57354.300.1011.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, заедно с ½ ид.част от склад/мазе със 

ЗП 48 кв.м., заедно със съответните на застроената площ на имота идеални части от 

общите части на сградата и съответното право на строеж върху поземления имот, съгласно 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 168, т. II, рег. № 4027, дело № 

313/2020 г., вписан в Служба по вписванията Велико Търново с вх. Рег. № 6109/28.08.2020 

г., акт № 182, том XIV, дело №2838/2020 г., срещу сумата от 880,00 лева /осемстотин и 

осемдесет лева/, без включен ДДС /сделката не е облагаема с ДДС/,  представляваща 

пазарната оценка на идеалната част от имота. 

Петър Йорданов Йорданов е длъжен да заплати: цената на идеалната част от имота; 3% 

местен данък изчислен върху стойността на имота предмет на продажбата по реда на чл. 

47, ал. 2 от Закона за местните данъци  и такси, и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 22 за 

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

както и сумата от 80,00 /осемдесет/ лева, представляваща стойността на оценката, която се 

възстановява от КУПУВАЧА, съгласно чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш. 

2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури по продажбата на идеалната част от имота по т. 1 и сключи договор 

за продажба със собственика на построеният в имота СОС с идентификатор 

57354.300.1011.1.2 по КККР на гр. Полски Тръмбеш – Петър Йорданов Йорданов. 

Приложение: 1.Копие от Заявление с рег.индекс №РД-01-09-1073/03.02.2021 г. 

2.Копие от АОС №3847/30.12.2020 г. 

3.Копие от Нотариален акт №168, т.II, рег. №4027, дело №313/2020 г. 

4.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

5.Копие от доклад за пазарна оценка. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 271 

 

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

администрация, във връзка с чл.8 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.27 ал.5, чл.30 ал.1 и ал.3, чл.45 ал.1 т.2 и чл.46 ал.1 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски 

Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

 1.Открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на: 

Поземлен имот с идентификатор 61279.500.794 по КК и КР на с. Раданово, с площ 1158 

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

АОС №3856/05.02.2021 г. 

2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна 

цена в размер на 5 800,00 лева /пет хиляди и осемстотин лева/, без включен ДДС.  

3.Определя стъпка за наддаване  в размер  на 5 % върху началната тръжна цена. 

4.Определя депозит за участие в размер на 2 000,00 /две хиляди/ лева. 

5.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 покупко-продажба със спечелилият участник. 

6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за 

финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата 

инфраструктура на територията на с. Раданово. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-624/21.01.2021 г.; 

2.Копие от АОС №3856/05.02.2021 г.; 3.Копие от удостоверение за данъчна оценка.; 

4.Копие от доклад за пазарна оценка.   

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 272 

 

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

администрация, във връзка с чл.8 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.27 ал.5, чл.30 ал.1 и ал.3, чл.45 ал.1 т.2 и чл.46 ал.1 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски 

Тръмбеш, Общински съвет гр.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 

недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в село Орловец, като 

приема изготвените пазарни оценки на имотите и определя начална тръжна цена 

съответно:  

1.1 Незастроен Урегулиран поземлен имот IV кв.81 по ПУП на с. Орловец с площ 

11 334 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2553/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш, с начална тръжна цена 25 700,00 лева /двадесет и пет хиляди и 

седемстотин лева/ без включен ДДС. 

1.2 Незастроен Урегулиран поземлен имот IX кв.81 по ПУП на с. Орловец с площ 

805 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2551/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш, с начална тръжна цена 1 830,00 лева /хиляда осемстотин и тридесет 

лева/ без включен ДДС. 

1.3 Незастроен Урегулиран поземлен имот IV кв.86 по ПУП на с. Орловец с площ 

2664 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2554/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш, с начална тръжна цена 6 050,00 лева /шест хиляди и петдесет лева/ без 

включен ДДС. 

 

1.4 Незастроен Урегулиран поземлен имот I кв.87 по ПУП на с. Орловец с площ 

3142 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2550/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш, с начална тръжна цена 7 135,00 лева /седем хиляди сто тридесет и пет 

лева/ без включен ДДС. 

1.5 Незастроен Урегулиран поземлен имот IV кв.88 по ПУП на с. Орловец с площ 

2857 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2552/15.12.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш, с начална тръжна цена 6 490,00 лева /шест хиляди четиристотин и 

деветдесет лева/ без включен ДДС. 

2.Определя депозит за участие в размер на 50 % от началната тръжна цена на 

имота, за който се кандидатства. 

3.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 покупко-продажба със спечелилият участник за всеки имот. 



4. 30% от постъпленията от продажбата на имотите по т.1 да се използват за 

финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата 

инфраструктура на територията на село Орловец. 

 

 

 

 

 

Приложение: 1.Копие от АОС №2553/15.12.2008 г. 

  2. Копие от АОС №2551/15.12.2008 г. 

  3. Копие от АОС №2554/15.12.2008 г. 

  4. Копие от АОС №2550/15.12.2008 г. 

  5. Копие от АОС №2552/15.12.2008 г. 

  6.Копие от удостоверения за данъчна оценка на имотите. 

  7.Копие от доклад за пазарна оценка на имотите. 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 273 

 

 

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.27, ал.1 и 

чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост  в 

търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за 

съвместна дейност от 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 

09.03.2021г. 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 

25.03.2021 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. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите 

по реда на чл. 56, ал. 13 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия (ППЗПП); с проект за решение: „ОСА определя възнаграждението 

на членовете на Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13 от ППЗПП, във 

вр. с т. 8 от Забележки на Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП 

„Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните 

предприятия", като определя стойността на една банална единица по смисъла на 

чл. 56, ал.З и ал. 4 от ППЗПП и заменя показатели № 4 и № 5 оп Приложение № 

2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както следва: а) определя стойността на една бална 

единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.; б) определя стойността на 

една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от 450 лв.; в) 

заменя показател № 4 „Изменение на финансовия резултат" от Приложение № 2 

към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с показател „Съотношение между средносписъчния 

брой лекари специализанти и средносписъчния брой персонал" и с критерии за 

определяне на бална единица, както следва:  

 Показател  Критерии Бални 
единици. 

4. Съотнодюние, между 4.1. до 1%      0 



средносписъчния брой лекари 
специализанти' и 
средносписъчния брой 
персонал 

4.2 от 1%'до 3% 1 

4.3. отЗ%до 5% 1,5 

4.4. над 5% 2 

 

 

 

г) заменя показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает" от 

Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с показател „Нива на достигнатите 

средномесечни възнаграждения, определени с отрасловия колективен трудов 

договор за отрасъл „Здравеопазване" и с критерии за определяне на бална 

единица, както следва  

 Показател          Критерии Бални 

единици 

5. „Нива на достигнатите 

средномесечни възнаграждения, 

определени с отрасловия 

колективен трудов договор,-'за-

отрасъл; "Здравеопазване".          

5.1 нивата -на средномесечните 
основни възнаграждения за 
персонала, заложени в КТД не са 
достигнати 

0 

5.2 нивата- на средномесечните 

основни възнаграждения за  

персонала,.- заложени в КТД са 

достигнати .    

2 

- да гласува положителен вот. 
 

По точка 2 от дневния ред: 

2. Вземане на решение за увеличение капитала на дружеството със сумата 6 359 242 

лева при условията на чл. 193 от ТЗ чрез непарична вноска, с проект за решение: "2.1. 

ОСА увеличава капитала на дружеството със сумата 6 359 242 лева, чрез извършване на 

непарична вноска от акционера Държавата в съответствие с Решение № 135/02.03.2016 г. 

на Министерския съвет и представляваща право на собственост върху: 1 брой шестнадесет 

срезов многодетекторен компютърен томограф (доставена и монтирана апаратура 

съгласно Договор BG 161РО001-1.1 -08-0001-1-D-027, № РД-17-766/12.12.2012г.); 1 брой 

ангиографски апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор ВG 161РО001 -

1.1-08-0001-1 -D-078, № РД-11 -448/09.10.2015г.). 1 брой дигитална ендоскопска видео 

система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб (доставена и монтирана 

апаратура съгласно Договор BG 161РО001-1.1 -08-0001-1-D-038, № РД-17-

221/11.03.2013г.); 1 брой дигитално скопично-графичен рентгенов апарат (доставена и 

монтирана апаратура съгласно Договор BG 161РО001-1.1- 08-0001-1-D-029, № РД-17-

763/12.12.2012г.); 1 брой ендоскопска апаратура -видеоколоноскоп, видеогастроскоп 

(доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161РО001-1.1- 08-0001-1-D-037, 

№ РД-17-222/11.03.201 Зг.); 1 брой дигитален мамограф (доставена и монтирана апаратура 

съгласно Договор BG 161РО001-1.1- 08-0001-1-D-040, №РД-17-310/16.04.2013г.); 1 брой 

система за архивиране и разпространение на образи /PACS/ (доставена и монтирана 

апаратура съгласно Договор BG 161РО001-1.1- 08-0001-1-D-047, № РД-17-143/18.02.201 

Зг.); 1 брой апаратура за магнитно-резонансна образна диагностика (доставена и 

монтирана апаратура съгласно Договор BG BG 161РО001-1.1 -08-0001-1-D-036, № РД-17-



150/20.02.2013г.); 1 брой дигитална ехографска система (доставена и монтирана апаратура 

съгласно Договор BG 161РО001-1.1- 08-0001-1-D-006, № РД-17-539/03.10.2012г.); 

санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер" с рама: VF7YBTMRB12364692 и 

двигател: 10TRJ50631943 (съгласно Договор BG 161РО001-1.1 -08-0001 - 1-D-034, № РД-

17-22/10.01.2013 г.); санитарен автомобил марка и модел „Ситроен Джъмпер" с рама: 

VF7YBTMRB12359222 и двигател: 

10TRJ50627953 (съгласно Договор BG 161РО001-1.1 -08-0001-1-D-034, № РД-17-

22/10.01.2013 г.); активи, представляващи строително-монтажни работи в недвижим имот 

на дружеството на стойност 950 978,88 лв. (съгласно Договор BG 161PO001/1.1-

08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012 г.) 2.2. Срещу стойността на предоставената 

непарична вноска,  

 

 

 

определена по реда на чл. 38, ал. 2 от Закона за лечебните заведения в размер на 6 359 

245.11 лв., акционера Държавата записва нови 635 925 броя поименни акции, всяка с 

номинална стойност от 10 лв." – да гласува против. 
По точка 3 от дневния ред: 

3. Вземане решение за изменение и допълнение на Устава на дружеството във 

връзка с решението за увеличаване капитала на дружеството, с проект за решение - „ОСА 

приема направеното предложение за изменение и допълнение на Устава, съгласно проект, 

предложен от акционера Държавата - чрез министъра на здравеопазването и 

представляващ приложение към писмо с изх. №20-00-932/21.12.2020 г."– да гласува 

против. 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 274 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.15, ал.1, т.8 и т.20 и чл.24 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието 

в граждански дружества  и сключване на договори за съвместна дейност от община 

Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема Доклада на комисия назначена със Заповед №СА-02-10-868/29.01.2021 г. 

на Кмета на Община Полски Тръмбеш съдържащ предложение за последващи действия, 

относно движими вещи-машини, находящи се в следния недвижим имот, а именно: 

Урегулиран поземлен имот I кв.81 по ПУП на с.Полски Сеновец, с площ 9600,00 кв.м., 

заедно с построените в него: производствено хале със ЗП 720,00 кв.м., производствено 

хале със ЗП 624,00 кв.м., производствено хале със ЗП 288,00 кв.м. и административна 

сграда със ЗП 150 кв.м., представляващ обособена част от имуществото на общинска 

фирма „ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски Тръмбеш със 100% общинско участие в капитала на 

дружеството, които движими вещи-машини не са предмет на приватизацията на имота.. 

2. Намалява с 50 % цената на машините, включени в сътоялите се тръжни 

процедури, които останаха непродадени и дава съгласие да се проведе тръжна процедура, 

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, за продажба на машините с начални цени както 

следва: 

- Преса механична 315 т. – да се намали от 39 626,00 лева с включен ДДС на 

19 813,00 лева с включен ДДС. 

- Нож гилотина с инв.№ 450 – да се намали от 4 600,00 лева с включен ДДС на 

2 300,00 лева с включен ДДС. 

 - Нож гилотина с инв.№ 452 – да се намали от 4 600,00 лева с включен ДДС на 

2 300,00 лева с включен ДДС. 

- Вал за огъване на тръби с инв.№ 416 – да се намали от 1 633,00 лева с включен 

ДДС на 817,00 лева с включен ДДС. 

- Телферен кран 3.2 т. с инв.№ 436 – да се намали от 2 328,00 лева с включен ДДС 

на 1 164,00 лева с включен ДДС. 

- Гилотина с инв. №422 – да се намали от 4 600,00 лева с включен ДДС на 2 300,00 

лева с включен ДДС. 

- Преса 50 т. №437 – да се намали от 3 700,00 лева с включен ДДС на 1 850,00 лева 

с включен ДДС. 

- Преса 50 т. №456 – да се намали от 3 700,00 лева с включен ДДС на 1 850,00 лева 

с включен ДДС. 



- Преса 50 т. №457 – да се намали от 3 700,00 лева с включен ДДС на 1 850,00 лева 

с включен ДДС. 

- Преса 50 т. №459 – да се намали от 3 700,00 лева с включен ДДС на 1 850,00 лева 

с включен ДДС. 

 

 

 

 - Струг С-11МВ с инв.№ 407 – да се намали от 6 050,00 лева с включен ДДС на 

3 025,00 лева с включен ДДС.  

 - Екцентрична преса 100 т. с инв. №438 – да се намали от 2 897,00 лева с включен 

ДДС на 1 449,00 лева с включен ДДС. 

 - Екцентрична преса 20 т. с инв. №442 – да се намали от 2 900,00 лева с включен 

ДДС на 1 450,00 лева с включен ДДС. 

- Екцентрична преса 63 т. с инв. №443 – да се намали от 3 700,00 лева с включен 

ДДС на 1 850,00 лева с включен ДДС. 

- Екцентрична преса 63 т. с инв. №447 – да се намали от 3 700,00 лева с включен 

ДДС на 1 850,00 лева с включен ДДС. 

- Преса 63 т. с инв. №448 – да се намали от 3 700,00 лева с включен ДДС на 

1 850,00 лева с включен ДДС. 

 -  Щанцова преса с инв. №455 – да се намали от 9 028,00 лева с включен ДДС на 

4 514,00 лева с включен ДДС. 

Определя депозит за участие в размер на 50 % 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. 

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

за провеждане 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 спечелилия участник. 

 В случай, че след проведената тръжна процедура останат непродадени машини, то 

същите да се бракуват и предадат за скраб. 

3. Да останат за ползване и да се прехвърлят в цеха на общинска фирма 

„ПОДЕМ”ЕООД в село Павел, следните машини от Хале №2: 

1.Фреза 321 - №434; 2.Шлайф машина; 3.Пещ - №18;  

4. Да останат за ползване и да се прехвърлят на Община Полски Тръмбеш следните 

машини: 

1.Кантар – 2 броя - №26 от Метално хале; 2.Мотокар - №23 от Метално хале; 3.Шмергел - 

№15 от Хале №2; 

 5. Да се бракуват и предадат на скраб следните машини:           

ХАЛЕ №1 

1.Щанцова преса - №214; 2.Щанцова преса - №213; 3.Щанцова преса - №201; 4.Щанцова 

преса - №212; 5.Щанцова преса - №202; 6.Щанцова преса - №211; 7.Щанцова преса - 

№203; 8.Щанцова преса - №210; 9.Щанцова преса - №204; 10.Щанцова преса - №209; 

11.Щанцова преса - №205; 12.Щанцова преса - №208; 13.Щанцова преса - №206; 

14.Калорифер нафта - №1; 15.Шмергел - №2; 16.Шмергел - №3; 17.Шмергел - №4; 

18.Електрожен - №5; 19.Преса 60 т. - №6; 20.Пулсвайс за точкова заварка - №7; 

21.Пулсвайс за точкова заварка - №8; 22.Преса 35 т. - №9; 23.Преса 35 т. - №10; 

24.Машина - №11; 25.Повдигач - №12. 

ХАЛЕ №2 



1.Набивач за планки - №11; 2.Компресор - №10; 3.Машина за оплитане на реотани - №16; 

4.Вал за обкантване - №9; 5.Вал за огъване на ламарина - №17; 6.Вал за огъване на 

ламарина - №8; 7.Бормашини – 3 броя - №7; 8.Мазгални стругове – 4 броя - №6; 

9.Бормашина - №4; 10.Струг С8М - №19; 11.Струг С10М - №20; 12.Бормашина - №14; 

13.Вал за огъване на кюнци - №3; 14.Компресор - №21; 15.Ножовка - №5; 16.Машина за 

обрязване ЗЕГ - №1; 17.Машина за огъване на кюнци - №2; 18.Бормашина - №22. 

МЕТАЛНО ХАЛЕ 

1.Компресор - №24; 2.Бормашина - №25; 3.Ел.ножовка - №27; 4.Електрожен - №28; 5.Тяло 

на струг - №29; 6.Машина за обкантване – 2 броя - №30; 7.Компресор - №31; 8.Вал за 

огъване на ламарина - №32;  

 

 

 

 

6. Възлага на Управителя на общинска фирма „ПОДЕМ”ЕООД да събере най-

малко три оферти за цената на вторичните суровини, като предаде бракуваните машини на 

най-високата цена. В случай, че има интерес да се закупят бракувани машини за части, 

които да не се режат за желязо, то същите да се заплатят на двойна цена от най-високата 

цена на желязото.          

 

7. Предаването на машините за скраб да се извърши от комисия назначена от 

Управителя на общинска фирма „ПОДЕМ”ЕООД, в която да се включат двама 

представители на Община Полски Тръмбеш.        

 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 275 

 

 

На основание чл.21, ал.(1), т.5 и т.6, ал.(2) и чл.52 ал.(1), от ЗМСМА, Общински 

съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2021г., както следва: 

1.1. По приходите в размер на 15 200 000 лв., в т.ч. 

 1.1.1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 

8 004 429 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1.Имуществени данъци и неданъчни приходи 

1.1.1.1.1. Неданъчни приходи – 1 212 лв. 

1.1.1.2. Трансфери 

1.1.1.2.1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за 

общини  в размер на 7 000 149 лв.;  

 1.1.1.3. Операции с финансови активи и пасиви 

1.1.1.3.1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, 

сметки и фондове (-68 142 лв.); 

 1.1.1.3.2. Остатък в левове по сметки от предходния период в размер на 1 051 

923 лв., разпределен, както следва:  

а) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети,  

сметки и фондове                (-48 855 лв.); 

б) Функция „Общи държавни служби”               159 293 лв.; 

 в) Функция „Отбрана и сигурност”                  89 251 лв.; 

 г) Функция „Образование”                 520 410 лв.; 

 д) Функция „Здравеопазване”         4 351 лв.; 

 е) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“            223 322 лв.; 

 ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“    6 441 лв.; 

1.1.1.3.3. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния 

период в размер на 19 287 лв., разпределен, както следва:  

а) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и 

фондове (-19 287 лв.); 

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 7 195 571 лв., в т.ч: 

 1.1.2.1. Имуществени данъци и неданъчни приходи 

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 020 000 лв.; 

1.1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 2 261 552 лв; 

 1.1.2.2. Трансфери 

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни 

дейности от ЦБ за общини– 1 148 800 лв., в т.ч. за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища – 80 400 лв.; 



1.1.2.2.2. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови 

разходи в размер на 624 000 лв.; 

1.1.2.2.3. Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) – (-358 103 лв.); 

 

 

 

 

 

1.1.2.2.4. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз –(-10 008 лв.); 

 1.1.2.3. Временни безлихвени заеми 

  1.1.2.3.1. Получени/предоставени временни безлихвени 

заеми от/за ЦБ –(-60 000 лв.); 

1.1.2.3.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз – 279 258 лв.; 

 1.1.2.4. Операции с финансови активи и пасиви 

 1.1.2.4.1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове (-2 634 лв.) 

 1.1.2.4.2. Остатък в левове по сметки от предходния период в размер на 2 290 081 

лв., разпределен, както следва:  

 а) Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ –   (-60 000 лв.); 

б) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и 

фондове –                             (-9 лв.) 

 в) Функция „Образование”                    24 051 лв.; 

 г) Функция „Здравеопазване”          7 498 лв.; 

д) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“             162 838 лв.; 

 е) Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“           1 751 276 лв.; 

 ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“    65 307 лв.; 

 з) Функция „Икономически дейности и услуги“               219 102 лв.; 

1.1.2.4.3. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период 

– 2 625 лв. 

разпределен, както следва:  

а) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и 

фондове (-2 625 лв.); 

1.2. По разходите в размер на 15 200 000 лв., разпределени по функции, дейности и 

параграфи: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 004 429 лв., разпределени както 

следва: 

1.2.1.1. Функция „Общи държавни служби“ – 1 259 893 лв., разпределени по 

дейности:  

1.2.1.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 1 259 893 лв., в това число 

средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения в размер на 959 140 лв.; 

1.2.1.2. Функция „Отбрана и сигурност“ – 227 755 лв., разпределени по дейности: 

1.2.1.2.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност – 117 126 лв.; 

1.2.1.2.2. Дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и мощности“ – 88 748 лв.; 

1.2.1.4. Дейност 285. „Доброволни формирования“ – 21 881 лв.; 

1.2.1.3. Функция „Образование“ – 5 418 836 лв., разпределени по дейности: 

1.2.1.3.1. Дейност 311 „Детски градини“ – 1 144 976 лв.; 



1.2.1.3.2. Дейност 318 „Подготвителна група в училище“ – 94 939 лв.; 

1.2.1.3.3. Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 3 419 124 лв.; 

1.2.1.3.4. Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за  

професионална подготовка“ – 500 005 лв.; 

1.2.1.3.5. Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ – 127 894 лв.; 

1.2.1.3.6. Дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 131 898 лв.; 

1.2.1.4. Функция „Здравеопазване“- 104 617 лв., разпределени по дейности: 

1.2.1.4.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 92 807 

лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови правоотношения в размер на 69 600 лв.; 

 

 

 

 

1.2.1.4.2. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 11 810 лв., в това 

число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 9 120 лв.; 

1.2.1.5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 699 787 лв., 

разпределени по дейности: 

1.2.1.5.1. Дейност 526. „Център за обществена подкрепа” – 259 389 лв., в това 

число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 97 410 лв.; 

1.2.1.5.2. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 9 700 лв.; 

1.2.1.5.3. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 180 

905 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови правоотношения в размер на 82 320 лв.; 

1.2.1.5.4. Дейност 561 „ Социални услуги в домашна среда“ – 187 295 лв. в това 

число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 11 700 лв.; 

1.2.1.5.5. Дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ – 62 311 лв. 

1.2.1.5.6. Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта“ – 187 лв.; 

1.2.1.6. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 293 541 

лв., разпределени по дейности: 

1.2.1.6.1. Дейност 713 „Спорт за всички” – 5 881 лв.; 

1.2.1.6.2. Дейност 738 „ Читалища“ – 287 660 лв.; 

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 360 530 лв., 

разпределени както следва: 

1.2.2.1. Функция „Общи държавни служби“ – 351 530 лв., разпределени по 

дейности:  

1.2.2.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 351 530 лв., в това число 

средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 247 800 лв.; 

1.2.2.1.2. Дейност 738 „ Читалища“ – 9 000 лв.; 

1.2.3. За местни дейности в размер на 6 835 041 лв., разпределени както следва: 

1.2.3.1. Функция „Общи държавни служби“ – 642 610 лв., разпределени по 

дейности:  

1.2.3.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 428 400 лв.; 



1.2.3.1.2. Дейност 123. „Общински съвети” – 214 210 лв., в това число средства 

за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в 

размер на 34 800 лв.; 

 1.2.3.2. Функция „Отбрана и сигурност“ – 16 840 лв., разпределени по дейности: 

1.2.3.2.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните 

последствия от бедствия и аварии“ – 16 840 лв.; 

1.2.3.3. Функция „Образование“ – 149 711 лв., разпределени по дейности: 

1.2.3.3.1. Дейност 311 „Детски градини“ – 149 711 лв.; 

1.2.3.4. Функция „Здравеопазване“- 7 498 лв., разпределени по дейности: 

1.2.3.4.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 7 498 лв.; 

1.2.3.5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 613 313 лв., 

разпределени по дейности: 

1.2.3.5.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – 455 663 лв., в това 

число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 182 580 лв.; 

1.2.3.5.2. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – 153 450 лв., в 

това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 97 860 лв.; 

1.2.3.5.3. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 4 200 лв.; 

 

 

 

 

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

опазване на околната среда“ – 3 509 097 лв., разпределени по дейности: 

1.2.3.6.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – 270 000 лв.; 

1.2.3.6.2. Дейност 605 „Минерални води и бани“ – 53 710 лв., в това число 

средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 18 000 лв.; 

1.2.3.6.3. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 

– 2 145 317 лв.; 

1.2.3.6.4. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“ – 98 552 лв.; 

1.2.3.6.5. Дейност 622 „Озеленяване“ – 132 905 лв., в това число средства за 

заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в 

размер на 24 700 лв.; 

1.2.3.6.6. Дейност 623 „Чистота“ – 804 221 лв., в това число средства за заплати 

и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 

432 645 лв.; 

1.2.3.6.7. Дейност 629 „Др. д-сти по опазване на околната среда“ – 4 392 лв.; 

1.2.3.7. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 734 800 лв., 

разпределени по дейности: 

1.2.3.7.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – 557 470 лв., в това 

число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 98 640 лв.; 

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

етнографски комплекси с местен характер“ – 124 830 лв., в това число средства за 

заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в 

размер на 66 600лв.; 

1.2.3.7.3. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – 2 500 лв; 



1.2.3.7.4. Дейност 759 „Други дейности по културата“ – 50 000 лв.; 

1.2.3.8. Функция „Икономически дейности и услуги“ – 920 172 лв., разпределени по 

дейности: 

1.2.3.8.1. Дейност 829 „Др.дейности по селско и горско стопанство, лов и 

риболов“ – 44 770 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на 

персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 25 200 лв.; 

1.2.3.8.2. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане 

на пътищата“ – 289 502 лв.; 

1.2.3.8.3. Дейност 849 „Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и 

далекосъобщенията – 20 000 лв.; 

1.2.3.8.4. Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ – 3 600 лв.; 

1.2.3.8.5. Дейност 898 „ Други дейности по икономиката“ – 562 300 лв., в това 

число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 262 080 лв.; 

1.2.3.9. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ – 241 000 лв., 

разпределени по дейности: 

1.2.3.9.1. Дейност 998 Резерв – 241 000 лв ; 

2. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз 

съгласно Приложение № 2, в размер на 2 757 080 лв., разпределени по оперативни 

програми: 

2.1. ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 446 923 лв.; 

2.2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 168 395 лв.; 

2.3. ОП „Околна среда“ – 1 818 870 лв.; 

2.4. „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ – 24 057 лв.; 

2.5. „Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ – 62 790 

лв.; 

2.6. Други европейски средства – 236 045 лв. 

 

 

 

 

3. Приема инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш за 2021 г. в размер 

на 4 440 650 лв., съгласно приложен поименен списък за придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт в Община Полски Тръмбеш.(Приложение №3)  

3.1. Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи, съгласно чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 

година за: 

3.1.1. За основен ремонт на дълготрайни материални активи: 

• Обект „Възстановяване на проводимостта на отводнителен 

 канал с.Климентово"        16 840 лв.; 

• Обект „Реконструкция на ул. „Търговска“           252 280 лв.; 

• Обект „Рехабилитация на ул. Янтра  

гр. Полски Тръмбеш ИП"          9 200 лв.; 

• Обект „Строителен и авторски надзор 

 ул.Търговска, ул. Рила и ул.Любен Каравелов“     48 180 лв. 

3.1.2. За придобиване на дълготрайни материални активи: 

• Компютри         10 000 лв.; 

• Сграда(административна)     50 000 лв.; 

• Дробилка за клони и др.      42 500 лв.; 



• Футболно игрище в ПИ 57354.300.419 гр. Полски Тръмбеш  195 000 лв.; 

4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2021-

2023г., съгласно Приложение № 4; 

5. Приема следните лимити за разходи:  

5.1. Социално–битови в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати 

на лицата, назначени по трудови правоотношения; 

5.2. Представителни разходи за кмета на общината и кметовете на населени места, 

в размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност 

„Общинска администрация“; 

5.3. Представителни разходи за общинския съвет в размер до 1 на сто от общия 

годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“. 

6. Приема показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за 

кметствата, съгласно Приложение № 5. 

7. Приема вътрешни компенсирани промени в План – сметката за събиране и 

извозване на твърди битови отпадъци(ТБО), поддържане на депа за ТБО и поддържането 

на чистотата на териториите за обществено ползване за 2021 г. с размера на 

възстановените месечни обезпечения и отчисления за 2020г., както следва: 

          Било      Става 

І. ПРИХОДИ :     1 269 700  1 269 700 

 в това число:   

1 Приходи от такса битови отпадъци               670 000      670 000 

2 Приходи от местни данъци, такси,  

изравнителна субсидия и прех. остатък     599 700     492 324 

3. Трансфери м/у бюджети       0     107 376 

ІІ. РАЗХОДИ: 1 040 000   1 269 700  1 269 700 

 

8. Утвърждава средства за субсидиране извършването на обществена услуга за 

обществен превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена транспортна схема на 

община Полски Тръмбеш  в размер на 20 000 лв. 

9. Утвърждава разчета за субсидии и други текущи трансфери за юридически лица 

с нестопанска цел в размер на 446 100 лв., в т. ч.  

- за субсидиране на читалища – 306 100 лв., в т.ч. средства по ЕРС – 287 100 лв.; 

- за субсидиране на спортни клубове – 140 000 лв.,  

 

 

 

 

 

10. Утвърждава средства за членски внос в нетърговски организации и дейности в 

размер на 8 490 лв.; 

11. Утвърждава средства за изпълнение на Правилника за условията и реда за 

предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете в 

Община Полски Тръмбеш в размер на 10 000 лв. 

12. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да 

бъдат натрупани през 2021 година по бюджета на общината в размер на 14 500 000 лева, 

като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % 

от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години, или 1 530 

000 лева. 

13. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 

бъдат поети през 2021 година в размер на 14 500 000 лева, като към края на годината 



поетите ангажименти за разходи задължения не могат да надвишават 50 % от средно 

годишния размер на отчетените разходи за последните четири години, или 5 100 000 лева. 

14. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 

2021г., включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, е 

4 000 000 лв. 

15. Максималният размер на общинският дълг към края на 2021 г., включително по 

инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, не може да надвишава 

3 000 000 лв. 

16. Максималният размер на помощта за подпомагане разходите за погребение на 

самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за 

социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, за 2021 г. е 650 лв.  

17. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат 

събрани през 2021г. в размер на 275 000 лв., в т.ч:  

18.1. от данъчни приходи – 136 000 лв.; 

18.2. от приходи и доходи от собственост – 9 000 лв; 

18.3. от общински такси – 130 000 лв.; 

18. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по тримесечия, разпоредители с бюджет от втора степен и населени места. 

19. Дава съгласие при наличие на свободни средства, същите да бъдат депозирани в 

банка. 

20. Възлага на кмета на общината:  

20.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните 

разпоредители с бюджет; 

20.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата 

за финансово управление и контрол; 

21. Предоставя следните правомощия на кмета:  

21.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата 

дейности –между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с 

изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават 

стандартите на делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в 

съответната делегирана дейност;  

21.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности между 

утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 

общия размер на разходите; 

21.3.  Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 276 

 

 

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

администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройството на територията, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

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

застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ Х-495, кв.47 по ПУП на с. Куцина, община Полски 

Тръмбеш. 

 Приложения: 1. Заявление вх.№ СА-01-02-1608/19.02.2021г.; 2. Проект за 

частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване; 3. 

Доклад на Кмета на Общината; 4.Решение №630 на Общински експертен съвет по 

устройство на територията от протокол №1/22.02.2021г. 

 

 

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 №17/25.02.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 277 

 

 

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

администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройството на територията, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 
Одобрява частично изменение на подробен устройствен план - парцеларен план и 

план-схема за обект: Външно ел. захранване на стопански двор, находящ се в ПИ 

69732.500.1113, 69732.500.1115, 69732.500.1116, 69732.500.1117, 69732.500.1118, 

69732.500.1119, 69732.500.1120, 69732.500.1121 по КККР на с.Страхилово, община 

Полски Тръмбеш, като трасето ще премине през следните имоти по КККР на с. 

Страхилово: ПИ 69732.149.79 - НТП „Пасище", ПИ 69732.149.70 -НТП „Отводнителен 

канал", 69732.149.78 - НТП „За друг вид земеделска земя", ПИ 69372.500.1124 - НТП „За 

друг вид производствен, складов обект", ПИ 69372.500.1205 - НТП „За второстепенна 

улица", ПИ 69372.500.1118 - НТП „За друг вид производствен, складов обект". 

 Приложения: 1. Заявление вх.№ СА-01-02-10419/18.11.2020г.; 2. Проект за 

частично изменение на подробен устройствен план –парцеларен план и план схема; 3. 

Доклад на Кмета на Общината; 4.Решение №629 на Общински експертен съвет по 

устройство на територията от протокол №1/22.02.2021г. 

 

 

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 

 


