
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 316 

 

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

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

ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

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

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

1. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 60 000,00 лева /шестдесет хиляди лева/ за изпълнение 

на дейностите по Договор  за предоставяне на БФП № BG05M9OP001-6.002-0053 , 

проект „Патронажна грижа +  в община Полски Тръмбеш”, финансиран по ОП 

„Развитие на човешките ресурси” . 

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

верификация на разходите  от Управляващия орган. 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 317 

 

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

администрация, чл.17 ал.5 от Закона за автомобилните превози  и  чл.8, ал.4 и чл.16 „г” от 

Наредба № 2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, 

Общински съвет реши:       

Утвърждава транспортната схема на Община Полски Тръмбеш за възлагане на 

автобусни линии от общинска транспортна схема, съгласно приложените маршрутни 

разписания – 12 броя извънградски линии и 8 броя вътрешноградски линии, а именно: 

1. Автобусна линия с час на тръгване 7:30 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Каранци – Орловец и обратно; понеделник , сряда и петък – 

целогодишно.  

2. Автобусна линия с час на тръгване 12:10 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Каранци – Орловец и обратно; понеделник, сряда и петък- 

целогодишно. 

3. Автобусна линия с час на тръгване 8:20 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Обединение и обратно; от  понеделник  до петък – от 01.11 до 30.04.  

4. Автобусна линия с час на тръгване 13:00 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Обединение и обратно; от  понеделник  до петък – от 01.11 до 30.04. 

5. Автобусна линия с час на тръгване 7:30 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Стефан Стамболово и обратно; изпълнява се вторник и четвърът - 

целогодишно. 

6. Автобусна линия с час на тръгване 12:10 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Стефан Стамболово и обратно; изпълнява се вторник и четвърът - 

целогодишно. 

7. Автобусна линия с час на тръгване 9:40 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Стефан Стамболово и обратно; изпълнява се в сряда - целогодишно. 

8. Автобусна линия с час на тръгване 14:20 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Стефан Стамболово и обратно; изпълнява се в сряда - целогодишно. 

9. Автобусна линия с час на тръгване 8:20 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Обединение и обратно; от  понеделник  до петък – от 01.05 до 31.10. 

10.  Автобусна линия с час на тръгване 8:20 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Обединение и обратно; събота и неделя – от 01.05 до 31.10. 

11. Автобусна линия с час на тръгване 13:00 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Обединение и обратно; от  понеделник  до петък – от 01.05 до 31.10. 

12. Автобусна линия с час на тръгване 13:00 часа с маршрут: Автогара Полски 

Тръмбеш – Обединение и обратно; събота и неделя – от 01.05 до 31.10. 

13. Вътрешноградска автобусна линия с час на тръгване 10:00 часа с маршрут: 



Автогара Полски Тръмбеш – Център – Гаджули – Автогара – Минерални бани и 

обратно. Изпълнява се в понеделник, вторник, четвъртък и петък от 01.05.до 31.10. 

14. Вътрешноградска автобусна линия с час на тръгване 10:00 часа с маршрут: 

Автогара Полски Тръмбеш – Център – Гаджули – Автогара – Минерални бани и 

обратно. Изпълнява се събота и неделя от 01.05.до 31.10. 

15. Вътрешноградска автобусна линия с час на тръгване 11:00 часа с маршрут: 

Автогара Полски Тръмбеш – Център – Гаджули – Автогара – Минерални бани и 

обратно. Изпълнява се в  от понеделник до петък от 01.05.до 31.10. 

16. Вътрешноградска автобусна линия с час на тръгване 11:00 часа с маршрут: 

Автогара Полски Тръмбеш – Център – Гаджули – Автогара – Минерални бани и 

обратно. Изпълнява се  събота и неделя от 01.05.до 31.10. 

17. Вътрешноградска автобусна линия с час на тръгване 14:30 часа с маршрут: 

Автогара Полски Тръмбеш – Център – Гаджули – Автогара – Минерални бани и 

обратно. Изпълнява се в понеделник, вторник, четвъртък и петък от 01.05.до 31.10. 

18. Вътрешноградска автобусна линия с час на тръгване 14:30 часа с маршрут: 

Автогара Полски Тръмбеш – Център – Гаджули – Автогара – Минерални бани и 

обратно. Изпълнява се събота и неделя от 01.05.до 31.10. 

19. Вътрешноградска автобусна линия с час на тръгване 15:30 часа с маршрут: 

Автогара Полски Тръмбеш – Център – Гаджули – Автогара – Минерални бани и 

обратно. Изпълнява се  от понеделник до петък от 01.05. до 31.10 . 

20. Вътрешноградска автобусна линия с час на тръгване 15:30 часа с маршрут: 

Автогара Полски Тръмбеш – Център – Гаджули – Автогара – Минерални бани и 

обратно. Изпълнява се събота и неделя от 01.05. до 31.10. 

 

 

Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изпълнението на 

автобусните линии от общинската транспортна схема на „Подем” ЕООД гр.Полски 

Тръмбеш, със седалище и адрес на управление: гр. Полскси Тръмбеш, ул. „Тунджа“ № 10, 

ЕИК: 000110952, общинската фирма притежава Лиценз № 03907 от 25.08.2020г. за превоз 

на пътници на територията на Република България, по сключен договор от 07.10.2020г. 

 
Приложение:  Маршрутни разписания 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 318 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.21, ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 Дава съгласие за отпускане на средства в размер на 2 350лв. от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш за 2021 година, 1 350лв. за финансиране на пътни разходи, за участие на 

Фолклорна формация „Полянци“ при НЧ „Отец Паисий 1905“ в XI фолклорен фестивал 

„Рила ни гледа“, гр. Дупница от 09 до 12 юли 2021г. и 1 000лв. за изработване на детски 

носии за танцьорите на Фолклорна формация „Полянци“ при НЧ „Отец Паисий 1905“ гр. 

Полски Тръмбеш. 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 319 

 

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 общата численост, одобрена с Решение № 235 от Протокол № 16 

от 28.01.2021 г., както следва: 

1. Одобрява, считано от 01.06.2021 г. до 01.12.2021г. увеличение на числеността, 

както следва: 

„.10. Дейност „Озеленяване" +1 щ. бройка; 

в т.ч. : 

ОСП „Поддържане на зелените системи 

на територията на община Полски Тръмбеш"   +1 щ. бройка; 

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

3. Възлага на Кмета па 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 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 320 

 

 

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

администрация, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във 

връзка с чл. 134, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.1 и чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план - план за регулация и частичен подробен устройствен план -

план за застрояване за УПИ V-2471, УПИ XVI-2471, УПИ IV-2470, УПИ VII-2472, кв. 76 

по ПУП на гр.- Полски Тръмбеш. 

2. Разрешава изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен 

план - план за регулация и частичен подробен устройствен план - план за застрояване за 

УПИ V-2471, УПИ XVI-2471, УПИ IV-2470, УПИ VII-2472, кв. 76 по ПУП на гр. Полски 

Тръмбеш. 
 

Приложения: 1. Заявление вх. № СА-01 -02-3049/ 31.03.2021г. и инвестиционно предложение; 

2.Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и скица предложение; 2.Становище № СА-01-02-

03/14.05.2021г. на главния архитект на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш. 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 321 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи Договор със 

Сдружение „Клуб по водни спортове „Добри Динев” гр.Полски Тръмбеш за предоставяне 

на един коридор на късата и дълбока част на открит плувен басейн, намиращ се в 

гр.Полски Тръмбеш - “Плувен комплекс”, представляващ имот с идентификатор 

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

съгласно АОС №3032/28.11.2011г., за нуждите на спортния клуб, за срок от 01.07.2021 г. 

до 31.08.2021 г. в следните часови диапазони: 

– всеки работен ден на басейна от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа. 

2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише договор за заем 

за послужване с упълномощен представител на Сдружение „Клуб по водни спортове 

„Добри Динев”  гр.Полски Тръмбеш. 

 

Приложения: 

1. Копие на Молба от Марин Ганчев Маринов – Председател на УС на Сдружение 

„Клуб по водни спортове „Добри Динев” гр.Полски Тръмбеш. 

2. Проект на договор за заем за послужване. 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 322 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш  реши: 

1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи Договор с 

упълномощен представител на Сдружение „ЯНТРА 2020” гр.Полски Тръмбеш за 

предоставяне на един коридор на късата и плитка част на открит плувен басейн, намиращ 

се в гр.Полски Тръмбеш - “Плувен комплекс”, представляващ имот с идентификатор 

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

съгласно АОС №3032/28.11.2011г., за нуждите на спортния клуб, за срок от 01.07.2021 г. 

до 31.08.2021 г. в следните часови диапазони: 

– всеки работен ден на басейна от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа 

– всеки работен ден на басейна от понеделник до петък от 18:00 до 19:00 часа. 

2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише договор за заем 

за послужване с упълномощен представител на Сдружение „ЯНТРА 2020” гр.Полски 

Тръмбеш. 

 

Приложения: 

3. Копие на Искане от Емил Цонев – Председател на УС на „ЯНТРА 2020” 

гр.Полски Тръмбеш – сдружение с нестопанска цел.  

4. Проект на договор за заем за послужване. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 323 

 

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 №23 и №24 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а 

именно: 

23 

Терен с площ 1,00 кв.м., находящ се в Поземлен имот с идентификатор 53014.500.3059 

по КККР на с. Обединение /УПИ V кв.20б по ПУП на с. Обединение/, публична 

общинска собственост, съгласно АОС №605/28.10.2002 г. на Община Полски Тръмбеш, 

за поставяне на кафе автомат по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за 

разполагане на временни съоръжения. 

24 

Сервизно помещение /гараж/, представляващо част от сграда с идентификатор 

57354.300.439.2 по КККР на гр.Полски Тръмбеш, построена в Поземлен имот с 

идентификатор 57354.300.439 по КККР на гр.Полски Тръмбеш, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3719/05.07.2018 г. 

 

1.4 Горски територии: 

землище № имот  НТП местност  

площ 

кв.м. АОС 

Обединение 

53014.200.152 

по КККР 

/000152 по 

КВС/ Широколистна гора 

Честите круши 49346 3498/09.06.2016 г. 

 

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 г. 

Под №16 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

 

16 

Поземлен имот с идентификатор 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово, с площ 

66109 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3858/23.04.2021 г. 



 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 324 

 

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

местната администрация, чл.41, ал.1 и ал.2, и чл.43, ал.5 от Закона за горите,  във връзка с 

чл.14, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.45, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Полски 

Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

реда на глава шеста, раздел II от Наредбата за реда и придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, на Поземлен имот с идентификатор 53014.200.152 

по КККР на с. Обединение /ПИ  №000152 по КВС на с.Обединение/, с площ 49346 кв.м. и 

НТП „Широколистна гора”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3498/09.06.2016 г. 

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

01.10.2021г. 

3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под наем в размер на 1235,00 

лева /хиляда двеста тридесет и пет лева/, без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 300,00 лева /триста 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 село Обединение. 

 

Приложение: 1.Копие на АОС №3498/09.06.2016 г. 2.Копие на заявление с 

рег.индекс №СА-02-05-3974/27.04.2021 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 325 

 

 

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 в Община Полски 

Тръмбеш 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 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово, с площ 66109 

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

съгласно АОС №3858/23.04.2021 г. 

на Община Полски Тръмбеш. 

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

цена в размер на 160 340,00 лева /сто и шестдесет хиляди триста и четиридесет 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 80 000,00 лева /осемдесет 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. Страхилово. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3858/23.04.2021 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 16 16 0 0 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 326 

 

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

местната администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и 

чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на с ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р НИКОЛАЙ 

АТАНАСОВ”, ЕИК 104512538, със седалище и адрес на управление: област Велико 

Търново, община Павликени, с.Долна Липница 5226, представлявана от Д-р Николай Боби 

Атанасов, част от недвижим имот, а именно: Лекарски кабинет с площ 13,50 кв.м., 

манипулационна с площ 13,50 кв.м., част от чакалня с площ 13,45 кв.м. и сервизно 

помещение с площ 5,04 кв.м., намиращи се в комбинирана административна сграда, 

построена в УПИ Iа кв.27-28 по ПУП на с.Стефан Стамболово, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №763/09.09.2003 г., за упражняване на индивидуална 

практика за първична медицинска помощ. 

2. Определя пет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, при месечен 

размер на наемната вноска 28,00 лева /двадесет и осем лева/, с включен ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем 

със ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р НИКОЛАЙ АТАНАСОВ”. 

4.30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на 

дейности от местно значение на територията на с. Стефан Стамболово. 

 

Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-10-4032/28.04.2021 г. 

           2.Копие от АОС №763/09.09.2003 г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 327 

 

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

местната администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и 

чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на с ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р НИКОЛАЙ 

АТАНАСОВ”, ЕИК 104512538, със седалище и адрес на управление: област Велико 

Търново, община Павликени, с.Долна Липница 5226, представлявана от Д-р Николай Боби 

Атанасов, част от недвижим имот, а именно: Лекарски кабинет, манипулационна и 

полагащата се част от чакалня, коридор и сервизно помещение с обща полезна площ 54,07 

кв.м., намиращи се в сградата на СЗУ с.Масларево, построена в УПИ XI кв.62 по ПУП на 

с.Масларево, публична общинска собственост, съгласно АОС №226/22.12.2000 г., за 

упражняване на индивидуална практика за първична медицинска помощ. 

2. Определя пет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, при месечен 

размер на наемната вноска 36,00 лева /тридесет и шест лева/, с включен ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем 

със ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р НИКОЛАЙ АТАНАСОВ”. 

4.30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на 

дейности от местно значение на територията на с. Масларево. 

Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-10-4032/28.04.2021 г. 

             2.Копие от АОС №226/22.12.2000 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 328 

 

 

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 ал.2, чл.45, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

терен с площ 1,00 кв.м., находящ се в Поземлен имот с идентификатор 53014.500.3059 по 

КККР на с. Обединение /УПИ V кв.20б по ПУП на с. Обединение/, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №605/28.10.2002 г. на Община Полски Тръмбеш, за поставяне 

на кафе автомат по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на 

временни съоръжения. 

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

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 15,00 /петнадесет/ 

лева, без ДДС /Сумата е облагаема с ДДС/. 

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

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

месечна тръжна цена. 

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

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

като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и 

подпише договор за наем със спечелилият участник. 

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

дейности от местно значение на територията на село Обединение. 

Приложение: 1.Копие на Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на заявление с рег.индекс 

№СА-02-05-9041/14.10.2020 г. 3.Копие на АОС №605/28.10.2002 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 329 

 

На основание чл.21, ал.(1),т 6 и  т.23, чл.21 ал.(2) от Закона за местното 

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

1. Дава съгласие да бъдат отпуснат средства от бюджета на Община Полски 

Тръмбеш за 2021 г.,  за заплащане на консултантски услуги при разработване и 

кандидатстване с проектно предложение по BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ - 01 

„Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по Програма за развитие на 

селските райони 2014 -2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие на НЧ 

„Мита Стойчева 1900” село Обединение, общ.Полски Тръмбеш, в размер на 1000 лв. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №20/27.05.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 330 

 

На основание чл.21, ал.(1),т 6 и  т.23, чл.21 ал.(2) от Закона за местното 

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

1. Дава съгласие да бъдат отпуснат средства от бюджета на Община Полски 

Тръмбеш за 2021 г.,  за заплащане на консултантски услуги при разработване и 

кандидатстване с проектно предложение по BG06RDNP001-19.373, Мярка МИГ - 01 

„Опазване, съхранение и валоризация на  културното и природното наследство на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“, по Програма за развитие на 

селските райони 2014 -2020 г., Мярка: 19 Водено от общностите местно развитие на НЧ 

„Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш, в размер на 1000 лв. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 


