
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №309 

 

На основание чл.21, ал.(1),т.6  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  чл.140, ал.5 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.38 ал.(4) 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 
 

1. На основание чл.21, ал.(1), т.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация  и  във връзка с  чл.140 ал.5, от Закона за публичните финанси, приема 

годишен  отчет по приходната и разходната част на бюджета и по сметките за средствата 

от Европейския съюз  и други средства на Община Полски Тръмбеш за 2016 година, 

разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и  делегираните 

държавни дейности, дофинансирани с местни приходи  по Приложение 1 и  Приложение 2  

и отчета на инвестиционната програма към 31.12.2016 година на Община Полски 

Тръмбеш по Приложение 3. 

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг 2016г. по  Приложение 4. 

4. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА приема отчета за  изразходените 

средства за командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш и Председателя на 

Общински съвет за 2016година по Приложение 5 и Приложение 6. 

 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №310 

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

администрация, чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.54, ал.2, чл.55, ал.1 и чл. 56, 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 Николай Георгиев Буюклиев – Началник отдел „Общинска 

собственост” да представлява Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на „Астра – 

Полски Тръмбеш” ООД, със срок на упълномощаване - края на мандата на настоящия 

общински съвет. 

2. При вземане на решения от Общото събрание на „Астра – Полски Тръмбеш” 

ООД, касаещи закриване на дружеството, упълномощеният представител на община 

Полски Тръмбеш – да гласува положителен вот.  

3. При вземане на решения от Общото събрание на „Астра – Полски Тръмбеш” 

ООД, касаещи избор на ликвидатор и срок на ликвидацията, упълномощеният 

представител на община Полски Тръмбеш – да гласува съобразно собствените си 

убеждения и в интересите на община Полски Тръмбеш.  

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №311 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 91 ал.2 и ал. 3 от Правилника за 

прилагане на закона за регионалното развитие, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 

1. Приема годишния доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Полски Тръмбеш за 2016 година. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №312 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 23 т. 2 от Закона за регионалното 

развитие и чл. 38  от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие 

Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема Програма за реализацията на Общинския план за развитие на 

община Полски Тръмбеш за  2017 г. 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №313 

 

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, одобрена с Решение № 261 от 

Протокол №  17/22.12.2016 г., считано от 01.05.2017 г. както следва: 

1. Считано от 01.05.2017 г. до 01.10.2017 г. в т.4. Дейност „Спортни бази и спорт за 

всички” се увеличава с 10 /десет/ бройки, включващи спасители, продавачи и 

билетопродавачи – било 7 бройки става 17 бройки, за периода от 01.05.2017 г. до 

01.10.2017 г.  

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” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №314 

 

На основание чл.17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища Общински съвет 

гр.П.Тръмбеш реши: 

1. Приема Доклада за осъществените дейности  от читалищата в Община Полски 

Тръмбеш през 2016г.   

2. Приема Отчета  за получената и изразходвана субсидия за периода от 

01.01.2016г. до 31.12.2016г. по читалища. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №315 

 

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

местната администрация, чл.312, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование и  Наредба №7 от 29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и 

групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, 

детските градини и обслужващите звена, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1. Дава съгласие за закриване на Основнo училище „Св.Св.Кирил и Методий” 

с.Страхилово, община Полски Тръмбеш, считано от учебната 2017/2018 г.  

 2.  Определя за приемащо училище СУ „Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш. 

 3. Задължителната документация, счетоводната и финансова документация, 

досиетата на персонала на  ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Страхилово  да се съхранява в 

СУ „Цанко Церковски”   гр. Полски Тръмбеш. 

 4. Транспортните разходи на учениците да се поемат от Община П.Тръмбеш, 

съгласно чл.283, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

 5. Прекратяването на трудовите правоотношения с освободения персонал да бъде 

извършено съгласно чл.328 ал.1, т.1 от Кодекса на труда. 

6. Движимото имущество, фондът от учебници и учебните пособия от  ОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий” с.Страхилово  да бъдат предадени на СУ „Цанко Церковски” 

гр.П.Тръмбеш  за съхранение и използване по предназначение. 

 7. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви мотивирано 

предложение до Министъра на образованието и науката за закриване на Основно училище 

„Св.Св.Кирил и Методий” с.Страхилово, съгласно изискванията на чл.314 , ал.3 от Закона 

за предучилищното и училищното образование. 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 12 3 0 

 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                            /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №316 

 

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

администрация във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОбС Полски 

Тръмбеш реши: 

Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2017 г., приета с Решение №275 по 

Протокол №18/26.01.2017 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 2017 г. 

             1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №12 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

12 

Сграда /бивши казани за варене на ракия/ с навес със ЗП 103 кв.м. и тоалетна със ЗП 5 

кв.м., построени в ПИ №000041 и ПИ №000042 по КВС на с.Климентово, общинска 

собственост, съгласно Заповед №СА-02-03-355/17.03.2017 г. на Кмета на община Полски 

Тръмбеш. 

 

1.2 Земеделски земи: 

землище № имот  НТП местност  АОС 

площ 

дка. 

Петко Каравелово 012064 нива Вели козу №1696/01.07.2004 г. 0.421 

Петко Каравелово 012081 нива Вели козу №1697/01.07.2004 г. 4.700 

Петко Каравелово 016309 нива Канара козу-гора №1699/01.07.2004 г. 21.565 

Петко Каравелово 030125 Овощна градина Кашево №551/26.06.2002 г. 10.033 

Петко Каравелово 030133 Овощна градина Кашево №1709/01.07.2004 г. 0,899 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №317 

 

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

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

чл.4, ал.1 от  Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, от Закон за устройство 

на територията, чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.46 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши: 

 1.Даване на съгласие за промяна на границите на УПИ III и УПИ IV 

кв.100А, и част от улица с о.т.321-322, чрез обединяването им в един УПИ III 

кв.100А по ПУП на с.Страхилово с площ 4282 кв.м. /в това число 563 кв.м. 

придаваема част от улица с о.т.321-322/.  

2.Обявява 563 кв.м., представляващи част от улица с о.т.321-322 по 

ПУП на с.Страхилово, попадащи в новообразувания УПИ III кв.100А по 

ПУП на с.Страхилово /съгласно проектът за частично изменение на 

Подробен устройствен план – план за регулация/ за частна общинска 

собственост. 

3.Дава съгласие за прехвърляне на собствеността, чрез продажба на 563 

кв.м., представляващи част от имот с о.т.321-322 по ПУП на с.Страхилово, 

попадащи в новообразувания УПИ III кв.100А по ПУП на с.Страхилово 

/съгласно проектът за частично изменение на Подробен устройствен план – 

план за регулация/, частна общинска собственост, на Гичка Тодорова 

Владимирова – Маринова, ЕГН 7110171413, с адрес с.Страхилово, 

общ.Полски Тръмбеш, ул.”Двадесет и първа” №2 собственик на съседни 

имоти УПИ III и УПИ IV кв.100А по ПУП на с.Страхилово, съгласно договор 

за покупко – продажба на недвижим имот №ПО-08-01 от 13.05.2011 г. и 

договор за покупко – продажба на недвижим имот №ПО-08-06 от 25.05.2016 

г., срещу сумата от 3 140,00 лева (три хиляди и сто и четиридесет лева), без 

ДДС, представляваща пазарната оценка на имота.  



Гичка Тодорова Владимирова – Маринова да заплати: цената на имота; 

2% режийни разноски изчислени върху стойността на имота, предмет 

на продажбата по реда на чл.37, ал.2 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 
3% местен данък  

 

 

 

 

изчислени 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 100,00 

/сто лева/, представляваща стойността на оценката, която се 

възстановява от КУПУВАЧА, съгласно чл.37, ал.1 от Наредба за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското 

имущество на ОбС Полски Тръмбеш. 
4. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши 

необходимите законови процедури. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 14 1 0 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                          /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №318 

 

 

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

администрация, във връзка чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.14, ал.1 и 

ал.6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет гр. Полски Тръмбеш  реши: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Чистота-

Полски Тръмбеш” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара Планина” №17, 

следните движими вещи частна общинска собственост:  

1.1.Снегорин ST276EP. 

1.2.Гребло снегоринно модел ГС2Х-3000х800/500. 

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

предоставяне за безвъзмездно управление на движимите вещи по т.1 от настоящото 

решение, съгласно действащата нормативна уредба.  

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №319 

 

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

администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.7, ал.2, 

изречение второ от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Димитър Илиев Димитров, с 

адрес: с.Каранци, общ.Полски Тръмбеш, сграда №248, собственик на 10 броя пчелни 

семейства с регистрационен номер на пчелина №5188-0118, върху терен с площ 0,500 дка, 

представляващи част от имот с кадастрален №060015 по КВС на село Каранци, целият с 

площ 143,162 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за 

разполагане на пчелни семейства. 

2.  Определя пет годишен срок за ползването на имота, считано от 29.05.2017 г., 

при годишен наем в размер на 2,00 /два/ лева. Годишния наем се индексира в началото на 

всяка календарна година с процент равен на общият инфлационен индекс на 

потребителските цени на годишна база за предходната календарна година, определен и 

обявен от НСИ.  

3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с 

Димитър Илиев Димитров. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №320 

 

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

администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.7, ал.2, 

изречение второ от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Илия Йорданов Иванов, с адрес: 

с.Каранци, общ.Полски Тръмбеш, сграда №307, собственик на 12 броя пчелни семейства с 

регистрационен номер на пчелина №5188-0148, върху терен с площ 0,500 дка, 

представляващи част от имот с кадастрален №060015 по КВС на село Каранци, целият с 

площ 143,162 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за 

разполагане на пчелни семейства. 

2. Определя десет годишен срок за ползването на имота, считано от 04.06.2017 г., 

при годишен наем в размер на 2,00 /два/ лева. Годишния наем се индексира в началото на 

всяка календарна година с процент равен на общият инфлационен индекс на 

потребителските цени на годишна база за предходната календарна година, определен и 

обявен от НСИ.  

3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с Илия 

Йорданов Иванов. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №321 

 

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

администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.7, ал.2, 

изречение второ от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Сава Иванов Савов, с адрес: 

с.Климентово, общ.Полски Тръмбеш, ул.”Иван Аврамов” №14, собственик на 10 броя 

пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №5188-0136, върху терен с площ 

0,500 дка, представляващи част от имот с кадастрален №060015 по КВС на село Каранци, 

целият с площ 143,162 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№3269/05.06.2013 г., за разполагане на пчелни семейства. 

2. Определя десет годишен срок за ползването на имота, считано от 29.05.2017 г., 

при годишен наем в размер на 2,00 /два/ лева. Годишния наем се индексира в началото на 

всяка календарна година с процент равен на общият инфлационен индекс на 

потребителските цени на годишна база за предходната календарна година, определен и 

обявен от НСИ.  

3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с Сава 

Иванов Савов. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №322 

 

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

администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.7, ал.2, 

изречение второ от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Цветомир Михайлов Цанков, с 

адрес: с.Каранци, общ.Полски Тръмбеш, сграда №84, собственик на 20 броя пчелни 

семейства с регистрационен номер на пчелина №5188-0108, върху терен с площ 0,500 дка, 

представляващи част от имот с кадастрален №060015 по КВС на село Каранци, целият с 

площ 143,162 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за 

разполагане на пчелни семейства. 

2. Определя десет годишен срок за ползването на имота, считано от 09.06.2017 г., 

при годишен наем в размер на 2,00 /два/ лева. Годишния наем се индексира в началото на 

всяка календарна година с процент равен на общият инфлационен индекс на 

потребителските цени на годишна база за предходната календарна година, определен и 

обявен от НСИ.  

3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с 

Цветомир Михайлов Цанков. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №323 

 

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

администрация, чл. 24а, ал.10 и ал. 11 от Закона за автомобилните превози, чл. 24, ал.3, чл.47, 

ал.1 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Определя брой на таксиметровите автомобили работещи на територията на 

община Полски Тръмбеш – 1 брой. 

2. Определя 1 брой таксиметрова стоянка, обозначена със знак Е20, намираща се на 

ул. „Търговска”/паркинг пред административна сграда с адрес: ул. „Търговска” №  57/. 

3. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег на територията на община Полски Тръмбеш, както следва: 

 Минимални цени: 

Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75 лв с ДДС; 

Нощна тарифа за един километър пробег – 1,00 лв с ДДС; 

 Максимални цени: 

Дневна тарифа за един километър пробег – 1,10 лв с ДДС; 

Нощна тарифа за един километър пробег –  1,60 лв с ДДС; 

 

4. Определя срок на валидност на разрешителното за извършване на таксиметров 

превоз на пътници на територията на община Полски Тръмбеш – 24 месеца. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №324 

 

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

администрация, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на подземен 

присъединителен газопровод с налягане 5,4 МРа от площадка на съществуваща газорегулираща 

станция (КС Полски Сеновец), собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, разположена в ПИ 000304 

до обект: „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки”, 

предвиден за изграждане в ПИ 034025, като трасето ще премине през следните имоти по КВС на 

с.Полски Сеновец: ПИ 000304 – компресорна станция, собственост на  „Булгартрансгаз” ЕАД; 

ПИ 000095 – пасище, мера, публична общинска собственост; ПИ 000038 – полски път, публична 

общинска собственост; ПИ 000055 път VTR 1235 Стефан Стамболово-Полски Сеновец, публична 

общинска собственост; ПИ 034024-полски път, публична общинска собственост; Възложител: 

„Елит-94” ЕООД, гр.Горна Оряховица, ЕИК 104583277. 

2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на подземно 

отклонение  от енергоснабдителната мрежа – електрически кабел 20kV от съществуващ СБС № 

65 на ЕП „Градина” от ПС „П.Тръмбеш”, разположен в ПИ 053001 до обект: „Площадка за 

компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки”, предвиден за изграждане в 

ПИ 034025, като трасето ще премине през следните имоти по КВС на с.Полски Сеновец: ПИ 

053001 – нива, частна собственост; ПИ 000127-прокари, публична общинска собственост; ПИ 

000055 - път VTR 1235 Стефан Стамболово-Полски Сеновец, публична общинска собственост; 

ПИ 034024 – полски път, публична общинска собственост; Възложител: „Елит-94” ЕООД, 

гр.Горна Оряховица, ЕИК 104583277. 

3. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването 

му в „Държавен вестник” пред Административен съд-Велико Търново чрез Общински съвет-

Полски Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ №325 

 

На основание чл.21, ал.(1)т.6и 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 2017 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“       

1.1.Дейност 122 „Общинска администрация“        

§ 10 -00 – Издръжка           -3 000 лв.; 

2. Функция „Икономически дейности и услуги“      

2.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“    

§ 43-00 – Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия  +1 000 лв.; 

§ 55 – 00 - Капиталови трансфери        +2 000 лв.; 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на 

дълготрайни активи и основен ремонт за 2017 на Община Полски Тръмбеш: 
 

- Обектифинансиранисъс собствени средства: 

параграф наименование било става 

§ 55 01 капиталовтрансфер за „Подем“ ЕООД 0 2 000 

 

3. 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” 

16 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 №21/27.04.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №326 

 

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

администрация във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.4 

от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1.Учредява безвъзмездно право на ползване на „Подем” ЕООД със 100 % общинско 

участие в капитала на дружеството, ЕИК 000110952, със седалище и адрес на управление: 

гр.Полски Тръмбеш, ул.”Тунджа” №10, представлявано от Управителя – Светлин 

Димитров Гърбузанов, за срок от 10 /десет/ години, върху следните движими вещи частна 

общинска собственост:  

1.1. Ключ универсален – 1 брой; 

1.2. Механична стяга за пожарогасители – 1 брой; 

1.3. Бутилка /цилиндър/ за СО2-30 кг. – 1 брой; 

1.4. Редуцир вентил за азот – 1 брой; 

1.5. Машина за зареждане на прахови пожарогасители PSM JUNIOR N – 1 брой; 

1.6. Машина за зареждане на СО2 пожарогасители CFA MOBIL – 1 брой. 

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

предоставяне за безвъзмездно ползване на движимите вещи по т.1 от настоящото решение, 

съгласно действащата нормативна уредба.  

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                            /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 


