ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 377
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 делегирани от държавата дейности:
1.1.1. § 25 00 – Държавни такси
в т.ч.:
§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности

+390 лв.;
+390 лв.;

II. Разходи за делегирани от държавата дейности
1.2.1. Функция „Общи държавни служби“
+390 лв.;
1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ - гр. П. Тръмбеш
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
+330 лв.;
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
+60 лв.;
1.2.1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 961 198 лв.;
1.2.2. Функция „Отбрана и сигурност“
1.2.2.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ - гр. П. Тръмбеш
§ 10-00 – Издръжка
-3 600 лв.;
§ § 52-03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
+3 600 лв.;
1.2.3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
1.2.3.1. Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ - гр. П. Тръмбеш
+40 000 лв.;
§ 10-00 – Издръжка
-90 000 лв.;
§ 51 00 - Основен ремонт на дълготрайни материални активи
+ 130 000 лв.;
1.2.3.3. Дейност 550 „Центрове за соц. рехабил. и интеграция“ - гр. П. Тръмбеш - 40 000 лв.;
§ 10-00 – Издръжка
- 40 000 лв.;
III. Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности
1.3.1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “
+1 510 лв.;
1.3.2.1. Дейност 738 „ Читалища“
§ 45-00 – С-дии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел +1 510 лв.;
в т. число:
- за НЧ „Нравственост 1904“ с. Куцина
– 580 лв.

-

за НЧ „Изгрев 1900“ – с. Павел

IV. Приходи за местни дейности
1.4.1. § 25 00 – Държавни такси
в т.ч.:
§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности
1.4.2. Други приходи
т.ч.:
§§ 36 12 - получени други застрахователни обезщетения
§§ 36 19 - други неданъчни приходи
1.4.3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
в т.ч.:
§§ 37 01 - внесен ДДС (-)
1.4.4. Постъпления от продажба на нефинансови активи
в т. ч.:
§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради
§§ 40 26 - постъпления от продажба на инфраструктурни обекти
1.4.5. Помощи и дарения от страната
в т. ч.:
§§ 45-01 - текущи помощи и дарения от страната
V.
Трансфери – местни дейности
1.5.1. § 31 00 – Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)
в т. ч. :
§§ 31-18 - получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ
1.5.2. § 61 00 - Трансфери между бюджети (нето)
в т. ч. :
§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

– 930 лв.

+15 лв.;
+15 лв.;
+12 400 лв.;
+10 960 лв.;
+1 440 лв.;
- 38 458 лв.;
-38 458 лв.;
+225 148 лв.;
+ 50 616 лв.;
+ 174 532 лв.;
+15 550 лв.;
+15 550 лв.;
+350 000 лв.;
+350 000 лв.;
+129 830лв.;
+129 830 лв.;

VI.Временни безлихвени заеми – местни дейности
1.6.1. § 74 00 -Получени/предоставени временни безлихвени заеми от/за ЦБ (нето)+60 000 лв.;
1.6.2. § 75 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)
-78 300 лв.;
в т. ч.:
- за ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово
-78 300 лв.;
VII. Операции с финансови активи и пасиви – местни дейности
1.4.1. 72 00 – Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
в т.ч.:
§§ 72 02 - възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)
VIII. Разходи за местни дейности
1.8.1. Функция „Общинска администрация“
1.8.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
1.8.1.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ гр. Полски Тръмбеш
§ 10 00 – Издръжка
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. число:
§§ 52 02 - придобиване на сгради
§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

+50 000 лв.;
+50 000 лв.;
-41 910 лв.;
-48 530 лв.;
-5 420 лв.;
-43 850 лв.;
-50 000 лв.;
+6 150 лв.;

§53 00 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи
в т. число:
§§ 53 01 – придобиване на ПП и лицензии

+740 лв.;

1.8.1.1.2. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Куцина
§ 10 00 – Издръжка
1.8.1.1.3. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Орловец
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. число:
§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
1.8.1.1.4. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Полски Сеновец
§ 10 00 – Издръжка
1.8.1.1.5. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Страхилово
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
§ 10 00 – Издръжка

+2 200 лв.
+2 200 лв.;
+1 200 лв.;
+1 200 лв.;

+740 лв.;

+1 200 лв.;
+420 лв.;
+420 лв.;
+2 800 лв.;
+1 624 лв.;
+122 лв.;
+1 054 лв.;

1.8.2. Функция „Отбрана и сигурност“
+900 лв.;
1.8.2.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия
и аварии“
1.8.2.1.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от
бедствия и аварии“ – с. Полски Сеновец
§10 00 – Издръжка
+900 лв.;
1.8.3. Функция „Здравеопазване“
+3 400 лв.;
1.8.3.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“
+3 400 лв.;
1.8.3.1.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“- с. Страхилово
§ 10 00 – Издръжка
+3 400 лв.;
1.8.4. Функция „Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
1.8.4.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
§ 10 00 – Издръжка
-30 000 лв.;
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
+30 000 лв.;
в т. число:
§§ 52 04 - придобиване на транспортни средства
+30 000 лв.;
1.8.5. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
1.8.5.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
1.8.5.1.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ гр. Полски Тръмбеш
§ 10 00 – Издръжка
1.8.5.2. Дейност 605 „Минерални води и бани“
1.8.5.2.1. Дейност 605 „Минерални води и бани“ – с. Обединение
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
§ 10 00 – Издръжка
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
1.8.5.3. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
1.8.5.3.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
ул. мрежа“ гр. П Тръмбеш
§ 10 00 – Издръжка

+574 077 лв.;
+10 960 лв.;
+10 960 лв.;
+10 960 лв.;
+6 702лв.;
+1 110 лв.;
+40 лв.;
+ 13 500 лв.;
-7 948 лв.;
+405 405 лв.;
+393 005 лв.;
- 12 400 лв.

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
1.8.5.3.2. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
ул. мрежа“ с. Климентово
§ 10 00 – Издръжка
1.8.5.3.3. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
ул. мрежа“ с. Раданово

§ 10 00 – Издръжка
1.8.5.4. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие;
1.8.5.4.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие-с. Раданово
10 00 – Издръжка
1.8.5.4.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие-с. Петко Каравелово
10 00 – Издръжка
1.8.5.4.3. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие-с. Обединение
10 00 – Издръжка
1.8.5.4.4. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие-с. Куцина
10 00 – Издръжка
1.8.5.4.5. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие-с. Масларево
10 00 – Издръжка
1.8.5.4.6. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие-с. Павел
10 00 – Издръжка
1.8.5.5 Дейност 623 „Чистота“
1.8.5.5.1. Дейност 623 „Чистота“ – ОП „Чистота – Полски Тръмбеш“
§ 10 00 – Издръжка
1.8.5.5.2. Дейност 623 „Чистота“ – гр. Полски Тръмбеш“
§ 10 00 – Издръжка

+405 405 лв.;
+10 100 лв.;
+10 100 лв.
+2 300 лв.;

+2 300 лв.;
+21 180 лв.;
+2 100 лв.;
+2 100 лв.;
+1 900 лв.;
+1 900 лв.;
+500 лв.;
+500 лв.;
+1 680 лв.;
+1 680 лв.;
+6 425 лв.;
+6 425 лв.;
+8 575 лв.;
+8 575 лв.;
+129 830 лв.;
+ 12 300 лв.;
+12 300 лв.;
+117 530 лв.;
+117 530 лв.;

1.8.6. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
1.8.6.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
1.8.6.1.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ гр. П. Тръмбеш
§ 52 00 - Придобиване на ДМА

+650лв. ;
- 4 000 лв.;
-4 000 лв.;

1.8.6.2. Дейност 759 „Други дейности по културата“
+4 650 лв.;
1.8.6.2.1. Дейност 759 „Други дейности по културата“ с. Полски Сеновец
+4 650 лв.;
10 00 – Издръжка
+4 650 лв.;
1.8.7. Функция „Икономически дейности и услуги“
-20 355 лв.;
1.8.7.1. Дейност 828 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от
чужбина" гр. П. Тръмбеш
-5 405 лв.;
§ 52 00 - Придобиване на ДМА
- 5 405 лв.;

1.8.7.2. Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията“ – гр. Полски Тръмбеш
§ 43 00 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия

-20 000 лв.;
-20 000 лв.;

1.8.7.3. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
1.8.7.3.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – гр. Полски Тръмбеш
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. число:
§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения

+5 050 лв.;
+4 800 лв.;
+4 800 лв.;
+4 800 лв.;

1.8.7.3.2. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – с. Климентово
§10 00 – Издръжка
1.8.8. Функция Разходи некласифицирани в другите функции
998 „Резерв“
§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи

+ 250 лв.;
+250 лв.;
+207 913 лв.;
+207 913 лв.;

2. Утвърждава следните промени в план - сметка 2021 г. за дейностите по събиране и
транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране,
третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните
образувания в общината
№

НАИМЕНОВАНИЕ

Приета с
Акт. с Р
Р № 214
№275
/22.12.202 /25.02.202
0
1
1 269 700 1 269 700
670 000
670 000
599 700
492 324

Актуален
план за
2021г.

І.
1
2

ПРИХОДИ :
Приходи от такса битови отпадъци
Приходи от местни данъци, такси, изравнителна
субсидия и преходен остатък

3
ІІ
1
2

Възстановени отчисления от 2020г.
РАЗХОДИ:
Осигуряване на съдове -контейнери, кофи;
Събиране и транспортиране на битови отпадъци
до съоръжения и инсталации за тяхното третиране

0
1 269 700
15 000
250 700

107 376
1 269 700
15 000
250 700

107 376
1 269 700
80 030
263 000

3

в т.ч. р-ди за ремонт и поддръжка на техниката
Поддържане на чистотата на териториите за
обществено ползване в населените места и
селищните образувания в общината

97 700
534 921

97 700
534 921

110 000
587 421

в т.ч. за почистване на нерегламент. сметища
Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и
инсталации
в т.ч. за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията
по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците

0
469 079

0
469 079

52 500
339 249

252 312

252 312

4

1 269 700
670 000
492 324

112 482

- за погасяване на заем към ПУДООС

0

0

10 000

3. 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 целева субсидия за капиталови разходи
параграф
наименование
било
става
§ 51 00 Основен ремонт на ул. „Търговска“ – участъка от
0
55 405
кръстовището с ул. „Черно море“ до кръстовището с ул.
„Янтра“
§ 52 00 Придобива на сграда
50 000
0
§52 00
Строителен и авторски надзор за обект „Изграждане на
3 365
0
обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.419“
§ 52 00 Строителен и авторски надзор за обект „Изграждане на
2 040
0
обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.389“
2.2. Обекти финансирани със средства от приватизация:
параграф
наименование
§ 52 00 Климатици
§ 52 00 Помпа за ПК „Добри Динев“
§ 52 00 Сондажна помпа за минерална вода с. Обединение
§ 53 00 ПП за работа с ОУП
2.3. Обекти финансирани от преходен остатък от § 31 11
параграф
наименование
§ 51 00 "Промяна на предназначението на самостоятелен
обект с идентификатор 57354.300.1135.1.1 в центъор за
обществена подкрепа за групови занимания за деца и
семейства и монтаж на съоръжения за занимания на
открито"-РП и СМР
§ 52 00 Климатици
2.4. Обекти финансирани от получени целеви трансфери § 31 18
параграф
наименование
§ 51 00 Основен ремонт на ул. „Търговска“ – участъка от
кръстовището с ул. „Черно море“ до кръстовището с

било
0
4 000
16 000
0

става
12 150
0
8052
740

било
6 360

става
136 360

0

3 600

0

става
350 000

било

§ 52 00

ул. „Янтра“
Автомобил за ДСП

0

30 000

4. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 378
На основание чл.21, ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.125, ал.(4) 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, ОбС Полски Тръмбеш реши:
Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по приходната
и разходна част на Бюджет 2021 г. на Община Полски Тръмбеш към 30.09.2021г, съгласно
представените Приложение №1, Приложение №2, Приложение №4 и Приложение №5.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 379
На основание чл.21, ал.(1), т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 137 ал.2 от Закона за публичните финанси чл. 21, ал.1, т.23 от
ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общински съвет – гр. Полски
Тръмбеш реши:
1. На основание чл.21, ал.(1), т.6 , чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2, от Закона за
публичните финанси , приема отчета по приходната и разходната част на бюджета и по
сметките за средствата от Европейския съюз и други средства на Община Полски Тръмбеш за
периода 01.01.2021г.- 30.06.2021г. по Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, и
Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Полски Тръмбеш за периода
01.01.2021г.- 30.06.2021г. - по Приложение № 4.
2. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките
в страната приема отчета за изразходените средства за командировки на Кмета на Община
Полски Тръмбеш и Председателя на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за периода 01.01.
2021г.- 30.06. 2021г. - по Приложение № 5 и Приложение № 6.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 380
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и
т.9 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш през
2022 година.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 381
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1, чл. 1246, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във
връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6, чл.110, ал.1, т.1 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 застрояване за част от стр. кв. 84 съгласно
действащия план на гр. Полски Тръмбеш с цел промяна на част от уличната регулация на
ПИ 57354.300.2093 и включване в контура на УПИ VI-2072, кв. 84 по ПУП на гр. Полски
Тръмбеш
2. Разрешава изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен план план за регулация и застрояване за част от стр. кв. 84 съгласно действащия план на гр.
Полски Тръмбеш с цел промяна на част от уличната регулация на ПИ 57354.300.2093 и
включване в контура на УПИ VI-2072, кв. 84 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш
Приложения: 1.Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и скица предложение; 2.Становище №
СА-01-02-10/17.11.2021г. на главния архитект на Община Полски Тръмбеш.

Резултат от гласуването:

Общ брой на
общ.съветници

Присъствали

17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 382
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124а, ал.1 и ал.2, чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ), във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и ал. 2, т. 6, чл.110, ал.1, т.2 и т.5 от ЗУТ, Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частично изменение на
подробен устройствен план – план за улична регулация /ЧИ на ПУП – ПУР / за улица от
о.т.73-о.т.71-о.т.72 и улица от о.т.250-о.т.71-о.т.242, с. Обединение и частично
изменение на подробен устройствен план – план за регулация за поземлени имоти с
идентификатори 53014.152.258, 53014.500.3202, 53014.500.3201, 53014.500.3056 и
53014.500.3204 по КК и КР на с. Обединение
2. Разрешава изработването на проект за частично изменение на подробен устройствен
план – план за улична регулация /ЧИ на ПУП – ПУР / за улица от о.т.73-о.т.71-о.т.72 и
улица от о.т.250-о.т.71-о.т.242, с. Обединение и частично изменение на подробен
устройствен план – план за регулация за поземлени имоти с идентификатори
53014.152.258, 53014.500.3202, 53014.500.3201, 53014.500.3056 и 53014.500.3204 по КК и
КР на с. Обединение.
Приложения: 1.Техническо задание
по чл.125 от ЗУТ и скица предложение;
2.Становище № СА-01-02-11/17.11.2021г. на главния архитект на Община Полски
Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 383
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 №29 и №30 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а именно:
Помещение за офис с обща полезна площ 30,00 кв.м., находящо се на първия етаж в сградата на
29
бившата поща, построена в УПИ II в стр.кв.43 по ПУП на с. Петко Каравелово, частна
общинска собственост, съгласно АОС №62/24.09.1998 г. на Община Полски Тръмбеш.
Две помещения за търговска дейност с обща площ 42,70 кв.м., находящи се на първия етаж в
30
сградата на бивше кметство, построена в УПИ I в стр.кв.23 по ПУП на с. Раданово, частна
общинска собственост, съгласно АОС №148/10.08.1999 г. на Община Полски Тръмбеш.

25

26

27

28

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 г.
Под №25, №26, №27 и №28 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2127 по КККР на гр. Полски Тръмбеш с площ
63593 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска собственост,
съгласно АОС№3882/15.11.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
Поземлен имот с идентификатор 69732.500.1123 по КККР на с. Страхилово с площ 25703 кв.м.
и НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска собственост, съгласно
АОС№3883/15.11.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
УПИ II „Резервен терен” кв.90 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш /Поземлен имот с
идентификатор 57354.300.442 по КККР на гр. Полски Тръмбеш/ с площ 52624 кв.м., частна
общинска собственост, съгласно АОС№110/10.06.1999 г. на Община Полски Тръмбеш.
123,37 кв.м., представляващи 123,37/278 ид.части от Поземлен имот с идентификатор
57354.300.1010 /целия с площ 278 кв.м./ с НТП „За друг вид застрояване” по КК и КР на гр.
Полски Тръмбеш, заедно с построените в него сграда с идентификатор 57354.300.1010.2 на
един етаж със ЗП 7 кв.м. и СОС с идентификатор 57354.300.1010.1.1 с площ 87 кв.м., находящ
се в сграда с идентификатор 57354.300.1010.1, частна общинска собственост, съгласно АОС
№3881/05.11.2021 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 384
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане
изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Полски Тръмбеш,
реши:
Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2022 година от гори собственост
на Община Полски Тръмбеш по видове сечи и общ обем на ползването по стояща маса.
Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2022 година от гори
собственост на Община Полски Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 385
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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 в Община
Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, 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, следната
движима вещ частна общинска собственост: Специален автомобил ЗИЛ 431418 с рег.№ ВТ
7551 АР.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури,
по
предоставяне за безвъзмездно управление на движимата вещ по т.1 от настоящото решение,
съгласно действащата нормативна уредба.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 386
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.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската
собственост и чл.39 ал.1 т.2 и ал.3 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 прекрати съсобствеността върху недвижим имот между Община
Полски Тръмбеш и Петър Йорданов Йорданов с ЕГН 9004091480 и постоянен адрес гр. Полски
Тръмбеш, ул. „Кирил и Методий” №21, чрез продажба частта на общината, а именно: 123,37
кв.м., представляващи 123,37/278 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1010
/целия с площ 278 кв.м./ с НТП „За друг вид застрояване” по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш,
заедно с построените в него сграда с идентификатор 57354.300.1010.2 на един етаж със ЗП 7
кв.м. и СОС с идентификатор 57354.300.1010.1.1 с площ 87 кв.м., находящ се в сграда с
идентификатор 57354.300.1010.1, срещу сумата от 13 140,00 лева /тринадесет хиляди сто и
четиридесет лева/, без включен ДДС, представляваща пазарната оценка на имота.
Петър Йорданов Йорданов е длъжен да заплати: цената на общинската част от имота 13 140,00
лева; 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 150,00 /сто и петдесет/ 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 общинската част от имота по т. 1 и сключи договор за
продажба с Петър Йорданов Йорданов.
3. 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 Предложение с рег.индекс №РД-01-09-11533/11.11.2021 г.
2.Копие от АОС №3881/05.11.2021 г.
3.Копие от Нотариален акт №10 том 5 рег. №6493 дело № 641 от 2021 г.
4.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
5.Копие от доклад за пазарна оценка.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 387
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 40782.500.640 по КК и КР на с. Куцина с площ 15 567 кв.м., с НТП
„Незастроен имот за жилищни нужди”, частна общинска собственост, съгласно АОС
№3846/17.11.2020 г. на Община Полски Тръмбеш. Върху 1023 кв.м. от имота има учредено
сервитутно право в полза на „Дюк Доминион Ком” ООД, ЕИК 104520857, за изграждане на
ел.проводно отклонение 20 кВ, което се запазва по отношение на новия собственик.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна цена в
размер на 36 130,00 лева /тридесет и шест хиляди сто и тридесет 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. Куцина.
Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-11393/08.11.2021 г.
2.Копие от АОС №3842/16.11.2020 г.
3.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
4.Копие от доклад за пазарна оценка.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
17
16
16
0
0
Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №26/25.11.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 388
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.10в, ал.1, т.5 от Закона за водите, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Изразява положително становище относно направените корекции в Бизнес план за
развитието на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико
Търново, за регулаторния период 01.01.2022г.-31.12.2026г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

