ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 331
На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1.Дава съгласието си за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по
процедура за подбор BG06RDNP001-19.373 „МИГ Павликени-Полски
Тръмбеш”, мярка МИГ - 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и
природното наследство на територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“ от
Стратегията за водено от общностите местно развитие, с проект: “Популяризиране на
местните идентичности и култура в община Полски Тръмбеш“.
2.Проектът съответства на приоритетите на Общинския план за развитие на община
Полски Тръмбеш и Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ
Павликени-Полски Тръмбеш”.
3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви необходимата
документация в съответствие с изискванията за кандидатстване по мярка МИГ - 01
„Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на
територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш“.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 332
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.197, ал.1 и ал.2 от Закона за
предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:
Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Полски Тръмбеш /2021-2022/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 333
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.197, ал.3 от Закона за
предучилищното и училищното образование, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:
Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2021
година.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 334
На основание чл.21, ал.(1) т.6 и т.23, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.124, ал.(2) и ал.(3) от Закона за публичните финанси и във
връзка с чл.37 ал.(2) и ал.(3) от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш
реши:
1. Приема промени по Бюджет 2021 на Община Полски Тръмбеш, както
следва:
I. Приходи за местни дейности
1.1.1. Глоби, санкции и наказателни лихви
+2 376
лв.;
в т.ч.:
§§ 28 02 - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети +2 376
лв.;
1.1.2. Постъпления от продажба на нефинансови активи
+17 751
лв.;
в т. ч.:
§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради
+366 951
лв.;
§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя
- 349 200
лв.;
II. Трансфери – местни дейности
1.3.1. § 61 00 – Трансфери между бюджети (нето)
лв.;
в т.ч.:
§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)
лв.;
IV. Операции с финансови активи и пасиви – местни дейности
1.4.1. § 93 00 - Друго финансиране - нето(+/-)
лв.;
в т.ч.:

-167 076

-167 076

+167 076

§§ 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и
гаранции на други бюджетни организации (-/+)
+167 076
лв.;
III.Разходи за местни дейности
1.3.1. Функция „Общинска администрация“
+ 14 000
лв.
1.3.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
1.3.1.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Раданово
+14 000
лв.
§ 10 00 – Издръжка
+14 000
лв.
1.3.2. Функция „Отбрана и сигурност“
+6 000
лв.;
1.3.2.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от
бедствия и аварии“
1.3.2.1.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от
бедствия и аварии“ – с. Полски Сеновец
§10 00 – Издръжка
+6 000
лв.;

1.3.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
1.3.3.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
1.3.3.1.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
ул. мрежа“ гр. П Тръмбеш
лв.
§ 10 00 – Издръжка
лв.;
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
лв.;
1.3.3.1.2. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
ул. мрежа“ с. Полски Сеновец
лв.
§ 10 00 – Издръжка
лв.;
1.3.3.2. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
лв.;
1.3.3.2.1. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната
среда“ - гр. П Тръмбеш
лв.;
§ 10 00 – Издръжка
лв.;
1.3.4. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
лв.;

- 9148 лв.;
-11 524 лв.;
-14 524
-10 649
-3

875

+3

000

+3

000

+2

376

+ 2 376
+2

376

+9

275

1.3.4.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
+1 400
лв.;
1.3.4.1.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ с. Раданово
+1 400
лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+1 400
лв.;
1.3.4.2. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с местен характер“- гр. Полски Тръмбеш
+3 875 лв.;
1.4.5.2.1. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ с. Куцина
§52 05 Придобиване на стопански инвентар
+3 875
лв.;
1.3.4.3. Дейност 745 „Обредни домове и зали“
+4 000
лв.;
1.3.4.3.1. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ с. Иванча
§10 00 Издръжка
+4 000
лв.;
2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт за 2021 на Община Полски Тръмбеш:
2.1. Обекти финансирани със средства от преходен остатък по бюджета с източник
приватизация:
параграф
наименование
било
става
§ 51 00 Реконструкция на ул. «Търговска» - гр.Полски Тръмбеш
42 858 38 983
– ИП и СМР
§ 52 00 Портрет
0
3 875
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 335
На основание чл.21, ал.(1) т.6 и т.23, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и във връзка с чл.89 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2021г., ОбС Полски Тръмбеш реши:
Общински съвет – Полски Тръмбеш дава съгласие, кмета на общината да направи
предложение до министъра на финансите за трансформиране на средствата от целева
субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична
мрежа и сгради, публична общинска собственост, както следва:
1.Наименование на обекта на капиталови разходи, за които се предлага намаление
на финансирането:
Размер на
Размерът на средствата от
средствата от
целевата субсидия за
целева
капиталови разходи,
§
Наименование на обекта
субсидия за
определена с чл. 51 от
капиталови
ЗДБРБ, за които се предлага
разходи за
трансформация в %
обекта в лева
51
Реконструкция
на
ул.
00
«Търговска» - гр. Полски
252 280
40,43 %
Тръмбеш – ИП и СМР

2. Наименование на обекта за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:
Размер на
Размерът на средствата от
средствата от
целевата субсидия за
целева
капиталови разходи,
§
Наименование на обекта
субсидия за
определена с чл. 51 от
капиталови
ЗДБРБ, за които се предлага
разходи за
трансформация в %
обекта в лева
10
Текущ ремонт на ул. Дунав, гр.
30
Полски Тръмбеш в участъка от
38 950
път III 407 до ул. Средна гора
10
Текущ ремонт на улица в гр.
30
Полски Тръмбеш в участъка от
път III 407 до Спортен
65 030
комплекс "Добри Динев" и
паркинга пред комплекса
Текущ ремонт на ул. 26-та, с.
Раданово в участъка от ул. 1-ва
до ул. 25-та и на ул. 36-та, в
участъка от ул. 1-ва до ул. 26та
Текущ ремонт на ул. 24-та в с.
Петко Каравелово
Текущ ремонт на ул. 31-ва в с.
Петко Каравелово в участъка
от о.т.136 до о.т. о.т.235
Текущ ремонт на улица с о.т.
215 до о.т. 133 в с. Куцина
Текущ ремонт на отводнителен
канал на ул. 8-ма в с. Полски
Сеновец

10
30

10
30
10
30
10
30
10
30
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 336
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
3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 г.
Под №17 и №18 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 69732.500.948 по КККР на с. Страхилово, с площ
17
2788 кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска
собственост, съгласно АОС №3869/07.06.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
УПИ II в стр.кв.99 по ПУП на с.Павел, с площ 11600 кв.м., частна общинска
18
собственост, съгласно АОС №168/02.06.2000 г. на Община Полски Тръмбеш.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 337
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: УПИ II
в стр.кв.99 по ПУП на с.Павел, с площ 11600 кв.м., частна общинска собственост,
съгласно АОС №168/02.06.2000 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 35 700,00 лева /тридесет и пет хиляди и седемстотин 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 10 000,00 лева /десет 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. Павел.
Приложение: 1.Копие от АОС №168/02.06.2000 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна
оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка.; 4.Копие от заявление №СА-02-105302/07.06.2021 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 338
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 69732.500.948 по КККР на с. Страхилово, с площ 2788
кв.м., НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска собственост,
съгласно АОС №3869/07.06.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 7 240,00 лева /седем хиляди двеста 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 3 000,00 лева /три 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 №3869/07.06.2021 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна
оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка.; 4.Копие от заявление №СА-02-105059/01.06.2021 г.
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Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 339
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл.19а, ал.1 от Закона за водите, Общински съвет – Полски
Тръмбеш реши:
1. Точка 1.2. и точка 1.3. на Решение № 545 от Протокол №38/27.09.2018 г. на
Общински съвет – Полски Тръмбеш, изм. и доп. с Решение № 249 от Протокол
№16/28.01.2021 г., се изменят и допълват по следния начин:
„1.2. Язовир „Солуджак” с.Орловец, състоящ се от следните недвижими имоти:
Поземлен имот с идентификатор 53905.53.33 по КК и КР на с.Орловец с площ 80037 кв.м.,
с НТП „Язовир”, публична общинска собственост, съгласно АОС №3865/10.05.2021 г. на
Община Полски Тръмбеш; Поземлен имот с идентификатор 53905.53.34 по КК и КР на
с.Орловец с площ 4783 кв.м., с НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”
/язовирна стена/, публична общинска собственост, съгласно АОС №3866/10.05.2021 г. на
Община Полски Тръмбеш и Поземлен имот с идентификатор 53905.53.35 по КК и КР на
с.Орловец с площ 2684 кв.м., с НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение”
/преливник/, публична общинска собственост, съгласно АОС №3860/10.05.2021 г. на
Община Полски Тръмбеш.”
„1.3. Язовир „Дермен генеш” с.Орловец, състоящ се от следните недвижими имоти:
Поземлен имот с идентификатор 53905.53.322 по КК и КР на с.Орловец с площ 41257
кв.м., с НТП „Язовир”, публична общинска собственост, съгласно АОС №3868/10.05.2021
г. на Община Полски Тръмбеш; Поземлен имот с идентификатор 53905.53.321 по КК и КР
на с.Орловец с площ 4299 кв.м., с НТП „За водостопанско, хидромелиоративно
съоръжение” /язовирна стена/, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3867/10.05.2021 г. на Община Полски Тръмбеш и Поземлен имот с идентификатор
53905.53.36 по КК и КР на с.Орловец с площ 2076 кв.м., с НТП „За водостопанско,
хидромелиоративно съоръжение” /преливник/, публична общинска собственост, съгласно
АОС №3861/10.05.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.”
2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите
законови процедури.
Приложение: 1.Копие от АОС №3865/10.05.2021 г.; 2.Копие от АОС №3866/10.05.2021 г.;
3.Копие от АОС №3860/10.05.2021 г.; 4.Копие от АОС №3868/10.05.2021 г.; 2.Копие от
АОС №3867/10.05.2021 г.; 3.Копие от АОС №3861/10.05.2021 г.
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Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
17
16
16
0
0
Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 340
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 точка 28, както следва :
№ по
Име и фамилия
Длъжност
Маршрут
ред
28.
Виктор Василев
Спасител в ПК
гр. Велико Търново – гр. П.
„Добри Динев“
Тръмбеш – гр. Велико Търново
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №21/24.06.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 341
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-212/17.06.2021 г. на Георги
Гугучков – Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, относно провеждане
на извънредно присъствено заседание на 13.07.2021 г. от 11:00 часа в Гербовата зала №314
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 кворум същото ще се
проведе на 15.07.2021 г. от 11:00 часа, 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 Росен Божанов Русанов – Зам.кмет на Община Полски
Тръмбеш, да участва вместо него, като гласува както следва:
По точка 1 от дневния ред: „Съгласуване Проект на Договор за възмездно
доставяне на водни количества за питейно – битови нужди, чрез водоснабдителна система,
използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в различни обособени територии,
между „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново в качеството
на ДОСТАВЧИК и „ВиК” ООД – гр.Габрово в качеството на ПОЛЗВАТЕЛ” - да гасува
положителен вот.
По точка 2 от дневния ред: „Съгласуване на бизнес план за развитие на дейноста на
„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор
за регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от
Закона за водите” – да гасува положителен вот.
По точка 3 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-01-09-5778/17.06.2021 г. от
Георги Гугучков – 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;
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