ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 390
На основание чл.21, ал.(1) т.5, т.6 и т.10, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.104 ал.(1) т.5 и 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

+475 лв.;
+475 лв.;

II. Разходи за делегирани от държавата дейности
1.2.1. Функция „Общи държавни служби“
+475 лв.;
1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
+395 лв.;
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
+80 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 961 593 лв.;
1.2.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
1.2.2.1. Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
+4 000 лв.;
§ 10-00 – Издръжка
-4 000 лв.;
1.2.2.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ в размер на 101
410 лв.;
III. Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности
1.3.1. Функция „Общи държавни служби“
- 31 570 лв.;
1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ § 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
-8 580 лв.;

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
-19 990 лв.;
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
-3 000 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 239 220 лв.;
1.3.2. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “
1.3.2.1. Дейност 738 „ Читалища“
§ 45-00 – С-дии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел

-9 000 лв.;
-9 000 лв.;

IV. Приходи за местни дейности
+366 904 лв.;
1.4.1. Имуществени и други местни данъци
+190 000 лв.;
в т.ч.:
§§ 01 03 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници
+1 000 лв.;
§§ 13 01 – данък върху недвижимото имущество
+30 000 лв.;
§§ 13 03 - данък върху превозните средства
+65 000 лв.;
§§ 13 04 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
+94 000 лв.;
1.4.2. Приходи и доходи от собственост
-14 157 лв.;
в т.ч.:
§§ 24 04 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
-19 157 лв.;
§§ 24 05 - приходи от наеми на имущество
+5 000 лв.;
1.4.3. § 25 00 – Държавни такси
+12 лв.;
в т.ч.:
§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности
+12 лв.;
1.4.4. Общински такси
+122 220 лв.;
в т.ч. :
§§ 27 04 - за ползване на домашен социален патронаж и др. общински соц. Услуги+20 000 лв;
§§ 27 05 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др. -4 000 лв.;
§§ 27 07 - за битови отпадъци
+100 000 лв.;
§§ 27 10 - за технически услуги
+5 000 лв;
§§ 27 11 - за административни услуги
-992 лв.;
§§ 27 15 - за откупуване на гробни места
+2 050 лв.;
§§ 27 17 – за притежаване на куче
+150 лв.;
§§ 27 29 - други общински такси
+12 лв.;
1.4.5. Глоби, санкции и наказателни лихви
+11 000 лв.;
в т.ч.:
§§ 28 02 - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети +2 100 лв.;
§§ 28 09 - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски
+8 900 лв.;
1.4.6. Други приходи
+2 125 лв.;
т.ч.:
§§ 36 19 - други неданъчни приходи
+2 125 лв.;
1.4.7. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
+35 545 лв.;
в т.ч.:
§§ 37 01 - внесен ДДС (-)
+51 280 лв.;
§§ 37 02 - внесен данък върху прих. от ст. дейност на бюдж. предприятия
-15 735 лв.;
1.4.8. Постъпления от продажба на нефинансови активи
+20 159 лв.;
в т. ч.:
§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради
+ 13 140 лв.;

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя

+ 7 019 лв.;

V.
Трансфери – местни дейности
1.5.1. § 61 00 - Трансфери между бюджети (нето)
в т. ч. :
§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)

+9 904 лв.;
+9 904 лв.;

VI.Временни безлихвени заеми – местни дейности
1.6.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз (нето)
1.6.2. § 75 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети (нето)

-509 009 лв.;

VII. Операции с финансови активи и пасиви – местни дейности
1.7.1. Друго финансиране - нето(+/-)
в т.ч.:
§§ 93 36 - друго финансиране - операции с активи

+9 904 лв.;

-548 939 лв.;
+39 930 лв.;
+49 248 лв.;
+49 248 лв.;

VIII. Разходи за местни дейности
-42 383 лв.;
1.8.1. Функция „Общинска администрация“
1.8.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§10 00 – Издръжка
+1 750 лв.;
§ 42 00 – Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
-1 750 лв.;
1.8.2. Функция „Отбрана и сигурност“
1.8.2.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия от бедствия
и аварии“
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
+5 640 лв.;
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
+ 670 лв.;
§10 00 – Издръжка
-6 310 лв.;
1.8.3. Функция „Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
1.8.4.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
- 10 000 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+10 000 лв.;
1.8.4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
-12 640 лв.;
1.8.4.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“
+51 060 лв.;
1§ 10 00 – Издръжка
+51 060 лв.;
1.8.4.2. Дейност 605 „Минерални води и бани“
+11 700лв.;
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
+8 500 лв.;
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
+1 000 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+ 2 200 лв.;
1.8.4.3. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Дейност 605 „Минерални води и бани“ в размер на 26 500 лв.;
1.8.4.4. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
+11 920 лв.;
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
+11 920 лв.;
1.8.4.6. Дейност 622 „Озеленяване“
+12 680 лв.;

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
§ 10 00 – Издръжка
1.8.4.7. Дейност 623 „Чистота“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения

+12 430 лв.;
+250 лв.;
-100 000 лв.;

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
§ 10 00 – Издръжка
1.8.4.8. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает
служебни правоотношения в Дейност 623 „Чистота“ в размер на 372 345 лв.;

-9 300 лв.;

-23 710 лв.;
-15 780 лв.;
-51 210 лв.;
по трудови и

1.8.5. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
+1 500 лв. ;
1.8.5.1. Дейност 740„Музеи с местен характер“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
-13 000 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+13 000 лв.;
1.8.5.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Дейност 740 „Музеи с местен характер“ в размер на 53 600 лв.;
1.8.5.3. Дейност 745 „Обредни домове и зали“
+1 500 лв.;
§ 42 00 - Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
+1 500 лв.;
1.8.6. Функция „Икономически дейности и услуги“
1.8.6.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
-12 000 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+12 000 лв.;
1.8.6.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ в размер на 250
080 лв.;
1.8.7. Функция Разходи некласифицирани в другите функции
-31 243 лв.;
998 „Резерв“
§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи
- 31 243 лв.;
2.
Утвърждава годишни разходи на кметствата и населените места с кметски
наместници по функционален разрез за 2021г., съгласно Приложение №1;
3.
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:
№

І.

НАИМЕНОВАНИЕ

ПРИХОДИ :

Приета с
план
Р № 214 към 30.11.
/22.12.202
0
1 269 700 1 269 700

Актуален
план за
2021г.
1 110 548

1
2

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

3
ІІ
1
2

3

4

670 000
599 700

670 000
492 324

770 000
233 172

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
80 030
263 000

107 376
1 110 548
80 030
224 210

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

110 000
587 421

110 000
526 211

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
- за погасяване на заем към ПУДООС

0
469 079

52 500
339 249

52 500
280 097

252 312

112 482

99 265

0

10 000

10 000

4. 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
55 405
67 325
кръстовището с ул. „Черно море“ до кръстовището с ул.
„Янтра“
§ 52 00 Изграждане на слънцезащитни съоръжения за
11 920
0
покриване на зони на минерални басейни с. Обединение
2.2. Обекти финансирани със средства от приватизация:
параграф
наименование
§ 52 00 Изграждане на слънцезащитни съоръжения за
покриване на зони на минерални басейни с. Обединение
2.3. Обекти финансирани от сметки за средства от ЕС:
параграф
наименование
§ 52 00 Компютри
§ 52 00 Климатик
§ 52 00 Система за ранно предупреждение и управление на
водите и риска от наводнения на територията на община
Полски Тръмбеш по проект "Е-МС CODE ROBG-137 Управление на риска и защита от наводнения в
трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш

било
0

било
4 400
1 800
214 133

става
11 920

става
4 388
1 950
648 054

5. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от
Европейския съюз:
5.1. Проект „Топъл обяд в условията на пандемия COVID-19 в Община Полски Тръмбеш”
ОП „ФЕПНЛ“ по Договор № BG05FM9OP001-5.001-0051:
1. Трансфери:
§ 63 00 - Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз
+30 056 лв.;
2.Временни безлихвени заеми:
§ 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз (нето)
+17 047 лв.;
3. Разходи:
§ 10 00 – Издръжка
+47 103 лв.;

5.2. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община
Полски Тръмбеш в размер до 17 047 лева /Седемнадесет хиляди и четиридесет и седем
лева/ за изпълнение на дейностите по Договор № Договор № BG05FM9OP001-5.001- Проект
„Топъл обяд в условията на пандемия COVID-19 в Община Полски Тръмбеш” ОП
„ФЕПНЛ“, със срок за погасяване - след одобряване на средствата от Управляващия орган.
5.3 Проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш” по ОП
„Околна среда 2014-2020 г.“, Договор № Д -34-28/05.05.2020г. с номер в ИСУН
BG16M1OP002-2.010-0005-C01:
1. Трансфери:
§ 63 00 - Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз
+13 488 лв.;
2. Разходи:
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
+10 230 лв.;
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
+3 258 лв.;
5.4. Проект „Патронажна грижа +„ финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. по
Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0053:
1. Разходи :
§ 10 00 – Издръжка
-138 лв.;
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
+138 лв.;
5.5. Проект "Е-МС CODE ROBG-137 „Управление на риска и защита от наводнения в
трансграничните региони Калараш и Полски Тръмбеш“:
1. Приходи :
§ 46 00 - Помощи и дарения от чужбина
-72 378 лв.;
§ 36 00 - Други приходи
-400 лв.;
2. Временни безлихвени заеми:
§ 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз (нето)
+506 699 лв.;
3. Операции с финансови активи и пасиви:
§ 88 00 -Събрани средства и извършени плащания за сметка на други
бюджети, сметки и фондове
-2 625 лв.;
4. Разходи:
§ 10 00 Издръжка
-2 625 лв.;
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
+433 921 лв.;
5.6. Проект „Приеми ме 2015“ по ОП „РЧР“
1. Трансфери:

§ 63 00 - Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз
2. Временни безлихвени заеми:
§ 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз (нето)
3. Разходи:
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели

-1 091 лв.;
+1 203 лв.;
+68 лв.;
-1 384 лв.;
+1 428 лв.;

3.7. Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими
групи в Община Полски Тръмбеш“, финансиран по оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” по Договор BG05M9OP001-2.018-0029-C01:
1. Трансфери:
§ 63 00 - Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз
-127 131 лв.;
2.
Временни безлихвени заеми:
§ 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз (нето)
+78 034 лв.;
3. Разходи:
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
-3 730 лв.;
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
-8 690 лв.;
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
-2 444 лв.;
§ 10 00- Издръжка
-2 129 лв.;
§ 43 00 - Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия -32 104 лв.;
5.8. Проект „Социални,икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими
групи в Община Полски Тръмбеш“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж” по Договор BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01:
1. Трансфери:
§ 63 00 - Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз
+1 308 лв.;
2.
Временни безлихвени заеми:
§ 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз (нето)
-54 044 лв.;
3. Разходи:
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
-2 936 лв.;
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
-246 лв.;
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
-900 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
-4 лв.;
§ 43 00 - Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия -48 650 лв.;
5.9. Проект „Създаване на общинско социално преприятие „Поддържане на зелените
системи на територията на община Полски Тръмбеш, по ОП „Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 2:" Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване", процедура МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05„Насърчаване на

социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда" по Договор
№ BG05M9OP001-2.063-0002-C01.:
1. Трансфери:
§ 63 00 - Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз
-354 лв.;
3. Разходи:
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
-20 лв.;
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
-230 лв.;
§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
-246 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+142 лв.;

6. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.
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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 391
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация , чл.6, ал.1, чл.66, ал.1 и чл.67 от Закона за местни данъци и такси, чл.16 от
Закона за управление на отпадъците и чл.16 от Наредба № 14 на Общински съвет П. Тръмбеш
за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Полски Тръмбеш, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
I. Приема и одобрява план-сметка за 2022г. 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 (Приложение
№1 и Приложение №2).
II. Приема годишен размер на таксата за битови отпадъци за 2022г. по населени места и
честота на събиране и транспортиране на битовите отпадъци, съгласно Заповед № РД 01-06-10
736/22.10.2021г., и основа за изчисляването на таксата посочена в чл.16 ал.2 от Наредба № 14
на Общински съвет П. Тръмбеш за определяне и администрирането на местните такси и цени
на услуги на територията на община Полски Тръмбеш, както следва:
Населено място

гр. Полски Тръмбеш
- за жилищни имоти,
представляващи земя
със сгради
- за жилищни имоти,
представляващи
жилище в жилищен
блок;
- за нежилищни имоти
с. Вързулица
с. Иванча
с. Каранци
с. Климентово
с. Куцина
с. Масларево
с. Обединение
с. Орловец
с. Павел

Събиране и
транспорти
ране на
битовите
отпадъци
(чл.66, ал.1
т.2 от
ЗМДТ)

Третиране на
битовите
отпадъци в
съоръжения и
инсталации
(чл.66, ал.1
т.3 от ЗМДТ)

Поддържане на
чистотата на
териториите за
обществено
ползване
(чл.66, ал.1 т.4
от ЗМДТ)

Общо

1,80 ‰

1,10 ‰

4,40 ‰

7,30 ‰

1,10 ‰

0,80 ‰

4,40 ‰

6,30 ‰

3,20 ‰
1,60 ‰
2,60 ‰
1,40 ‰
3,70 ‰
3,80 ‰
2,50 ‰

2,30 ‰
0,80 ‰
1,35 ‰
1,10 ‰
2,40 ‰
2,50 ‰
1,80 ‰

5,50 ‰
11,10 ‰
7, 55‰
11,50 ‰
2,80 ‰
6,20 ‰
8,20 ‰

11,00 ‰
13,50 ‰
11,50 ‰
14,00 ‰
8,90 ‰
12,50 ‰
12,50 ‰

3,20 ‰
2,40 ‰
4,00 ‰

2,50 ‰
1,30 ‰
2,10 ‰

6,80 ‰
7,50 ‰
6,60 ‰

12,50 ‰
11,20 ‰
12,70 ‰

с. Петко Каравелово
с. Полски Сеновец
с. Раданово
с. Ст. Стамболово
с. Страхилово

4,90 ‰
3,70 ‰
4,70 ‰
2.20 ‰
3,90 ‰

3,10 ‰
2,80 ‰
3,40 ‰
1.30 ‰
2,05 ‰

0,90 ‰
6,00 ‰
0,80 ‰
9.50 ‰
5,05 ‰

8,90 ‰
12,50 ‰
8,90 ‰
13,00 ‰
11,00 ‰

3. За подали декларация по чл. 18 ал.(2) от Наредба на Общински съвет П. Тръмбеш за
определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Полски Тръмбеш, таксата за услугите Събиране и транспортиране на битовите отпадъци и
Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, се определя съобразно вида и
броя на съдовете:
3.1. за кофа с обем 0,12 м³ - 6,50 лв. за един път събиране и транспортиране (за едно
вдигане) ;
3.2. за контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³- 65,90 за един път събиране и
транспортиране (за едно вдигане);
III. За общински недвижими имоти, ползвани или наети от юридически или физически лица
таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.
IV. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на читалищата.
Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с
пряката им читалищна дейност.
Решението влиза в сила от 01.01.2022г.
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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 392
На основание чл. 21 ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
I.
Считано от 01.01.2022г. се определят следните разпоредители с бюджет от втора
степен:
1. СУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на училището;
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раданово- Директора на училището;
3. ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово – Директора на училището;
4. ДГ „Детски свят“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на детската градина;
5. ДГ „Първи юни“ с. Раданово- Директора на детската градина;
6. ДГ „Незабравка“ с. Петко Каравелово – Директора на детската градина;
7. “Исторически музей“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на Исторически музей;
8. ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество“ гр. Полски Тръмбеш – Директора
на общинското предприятие;
9. ОП „Чистота“ гр. Полски Тръмбеш- Директора на общинското предприятието;
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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл. 21 ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Считано от 01.01.2022г. детските градини на територията на Община Полски Тръмбеш
да прилагат системата на делегирани бюджети за делегираните държавни и местни дейности.
2. Делегира право на директорите на общинските детски заведения, прилагащи
системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи, в т.ч. приходи от
имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване и от
такси за ползване на детски градини.
3. Определя единен разходен стандарт за 2022г. за местна издръжка за 1 дете до 4годишна възраст /включително/ в размер на 420 лв.
4. Определя единен разходен стандарт за 2022г. за местна издръжка за 1 дете в
подготвителна целодневна група в детска градина в размер на 305 лв.
5. Възлага на Кмета на Общината със заповед да организира процеса по прилагането на
делегиран бюджет в детските градини.
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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 394
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:
1. Изменя и допълва общата численост, одобрена с Решение № 235 от Протокол № 16 от
28.01.2021 г., считано от 01.12.2021 г., както следва:
„10. Дейност „Озеленяване“
5 бройки;
2. Останалите раздели и точки в структурата не се променят.
3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури,
съобразно изискванията на всички нормативни документи.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 395
На основание чл.21, ал.1, т.6, и т.23, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да кандидатства пред Фонд „Социална
закрила“ към МТСП с проектно предложение до 50 000 лв. с проект „Внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата на Домашен социален патронаж град Полски Тръмбеш“.
2.Дава съгласие за осигуряване на собствен принос от общинския бюджет в размер на не
по-малко от 17% от общата стойност на проектното предложение.
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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Отменя Решение № 382 от протокол № 26/ 25.11.2021г. на Общински съвет гр. 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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 397
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 53014.500.3202, 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
53014.500.3202, 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-01-02-12/14.12.2021г. 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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 398
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 №29 и №30 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 53014.500.2074 по КККР на с. Обединение с площ
29
13653 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска
собственост, съгласно АОС№3885/03.12.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
Поземлен имот с идентификатор 69732.500.1122 по КККР на с. Страхилово с площ
30
15599 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска
собственост, съгласно АОС№3884/03.12.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 399
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
1.Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велико
Търново инвестиции, предложени за приемане от тристраната комисия съгласно Протокол от
07.12.2021 г. на обща стойност 108 282,79 лева и възлага на Кмета на общината да приеме с
двустанен Приемо-предвателен протокол следните активи:
1. Волтманови водомера 2 бр. с обща балансова стойност 855,76 лв, както следва: 1 бр.
волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в HP за с. Раданово - подмяна на актив с №
2092, на стойност 427,88 лв. и 1 бр. волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в HP за с.
Раданово - нов ДМА, на стойност 427,88 лв.
2. Помпа 3 бр. с обща балансова стойност 22 979,10 лв., както следва: 1 бр. едностъпална
помпа, монтирана в HP за с. Полски Сеновец - подмяна на актив с № 578, на стойност 6
200,09 лв., 1 бр. потопяема помпа, монтирана в ШК за с. Масларево - нов ДМА, на
стойност 13 079,03 лв. и 1 бр. вертикална помпа, монтирана в ПС за с. Вързулица подмяна на актив № 171, на стойност 3 699,98 лв.
3. Спирателни крана 6 бр. с обща балансова стойност 2 553,15 лв., както следва: 1 бр.
спирателен кран DN 100 мм, монтиран в HP за с. Раданово - нов ДМА, на стойност
308,69 лв., 1 бр. спирателен кран DN 150, монтиран в ПС за с. Полски Сеновец - нов
ДМА, на стойност 436,70 лв., 1 бр. спирателен кран DN 150 мм, монтиран в ПС за с.
Полски Сеновец - нов ДМА, на стойност 436,70 лв., 1 бр. спирателен кран DN 200 мм,
монтиран в кранова шахта за с. Петко Каравелово -нов ДМА, на стойност 643,28 лв., 1
бр. спирателен кран DN 100 мм, монтиран в ПС за с. Вързулица - нов ДМА, на стойност
303,26 лв. и 1 бр. спирателен кран DN 150 мм, монтиран в ПС за с. Масларево - нов
ДМА, на стойност 424,52 лв.
4. Водопровод в района на бензиностанция и мелница, с. Обединение - нов ДМА, на
стойност 366,52 лв.
5. Водопровод по ул. „Първа", с. Обединение - частична подмяна на активи с № 14427, на
стойност 22 493,65 лв.
6. Водопровод по ул. „Антим 1-ви" и ул. „Иван Вазов", гр. Полски Тръмбеш, с обща
балансова стойност 46 408,73 лв., както следва: водопровод по ул. „Антим 1-ви", гр.
Полски Тръмбеш - частична подмяна на актив с № 14455, на стойност 30 396,21 лв. и
водопровод по ул. „Иван Вазов", гр. Полски Тръмбеш - частична подмяна на актив с №
14455, на стойност 16 012,53 лв.

7. Водопровод по ул. „Четирдесет и трета", с. Обединение - частична подмяна на актив с №
7392, на стойност 387,32 лв.
8. Хранителен водопровод под ЖП линия, с. Климентово - частична подмяна на актив с №
7332, на стойност 434,28 лв.
9. Напорен водопровод от ПС „Масларево 1" до HP за с. Масларево - частична подмяна на
актив с № 7388, на стойност 978,00 лв.
10. Сградни водопроводни отклонения 13 бр. с обща балансова стойност 10 826,28 лв., както
следва: сградно водопроводно отклонение за УПИ VI-694, кв. 13, с. Куцина - нов ДМА,
на стойност 318,14 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н.
5052018, с. Обединение - нов ДМА, на стойност 742,79 лв., сградно водопроводно
отклонение по ул. „Първа" за п.н. 7024244, с. Обединение - нов ДМА, на стойност 1
848,37 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 5052027, с.
Обединение - нов ДМА, на стойност 735,67 лв., сградно водопроводно отклонение по ул.
„Първа" за п.н. 7024243, с. Обединение - нов ДМА, на стойност 2 728,82 лв., сградно
водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 5052008, с. Обединение - нов ДМА, на
стойност 2 241,33 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Иван Аврамов", с.
Климентово - нов ДМА, на стойност 319,10 лв., сградно водопроводно отклонение на ул.
„Александър Стамболийски" № 69, гр. Полски Тръмбеш - нов ДМА, на стойност 314,09
лв., сградно водопроводно отклонение на ул. „Осемнадесета" № 15, с. Полски Сеновец нов ДМА, на стойност 312,65 лв., сградно водопроводно отклонение на ул. „Търговска"
№ 61, гр. Полски Тръмбеш - нов ДМА, на стойност 327,94 лв., сградно водопроводно
отклонение на ул. „Двадесет и втора" № 18, с. Петко Каравелово - нов ДМА, на стойност
301,21 лв., сградно водопроводно отклонение в с. Куцина - нов ДМА, на стойност 302,42
лв. и сградно водопроводно отклонение на ул. „Осма" № 4, с. Павел - нов ДМА, на
стойност 303,75 лв.
2.На основание чл.198ж от Закона за водите и §9, ал.10 от Предходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ, и във връзка с чл.198б, т.2 от Закона
за водите Община Полски Тръмбеш да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико Търново /АВиК/ за управление
следните активи, приети с приемо-предавателен протокол:
1. Волтманови водомера 2 бр. с обща балансова стойност 855,76 лв, както следва: 1 бр.
волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в HP за с. Раданово - подмяна на актив с №
2092, на стойност 427,88 лв. и 1 бр. волтманов водомер DN 100 мм, монтиран в HP за
с. Раданово - нов ДМА, на стойност 427,88 лв.
2. Помпа 3 бр. с обща балансова стойност 22 979,10 лв., както следва: 1 бр.
едностъпална помпа, монтирана в HP за с. Полски Сеновец - подмяна на актив с №
578, на стойност 6 200,09 лв., 1 бр. потопяема помпа, монтирана в ШК за с.
Масларево - нов ДМА, на стойност 13 079,03 лв. и 1 бр. вертикална помпа, монтирана
в ПС за с. Вързулица - подмяна на актив № 171, на стойност 3 699,98 лв.
3. Спирателни крана 6 бр. с обща балансова стойност 2 553,15 лв., както следва: 1 бр.
спирателен кран DN 100 мм, монтиран в HP за с. Раданово - нов ДМА, на стойност
308,69 лв., 1 бр. спирателен кран DN 150, монтиран в ПС за с. Полски Сеновец - нов
ДМА, на стойност 436,70 лв., 1 бр. спирателен кран DN 150 мм, монтиран в ПС за с.
Полски Сеновец - нов ДМА, на стойност 436,70 лв., 1 бр. спирателен кран DN 200

мм, монтиран в кранова шахта за с. Петко Каравелово -нов ДМА, на стойност 643,28
лв., 1 бр. спирателен кран DN 100 мм, монтиран в ПС за с. Вързулица - нов

ДМА, на стойност 303,26 лв. и 1 бр. спирателен кран DN 150 мм, монтиран в ПС за с.
Масларево - нов ДМА, на стойност 424,52 лв.
4. Водопровод в района на бензиностанция и мелница, с. Обединение - нов ДМА, на
стойност 366,52 лв.
5. Водопровод по ул. „Първа", с. Обединение - частична подмяна на активи с № 14427,
на стойност 22 493,65 лв.
6. Водопровод по ул. „Антим 1-ви" и ул. „Иван Вазов", гр. Полски Тръмбеш, с обща
балансова стойност 46 408,73 лв., както следва: водопровод по ул. „Антим 1-ви", гр.
Полски Тръмбеш - частична подмяна на актив с № 14455, на стойност 30 396,21 лв. и
водопровод по ул. „Иван Вазов", гр. Полски Тръмбеш - частична подмяна на актив с
№ 14455, на стойност 16 012,53 лв.
7. Водопровод по ул. „Четирдесет и трета", с. Обединение - частична подмяна на актив
с № 7392, на стойност 387,32 лв.
8. Хранителен водопровод под ЖП линия, с. Климентово - частична подмяна на актив с
№ 7332, на стойност 434,28 лв.
9. Напорен водопровод от ПС „Масларево 1" до HP за с. Масларево - частична подмяна
на актив с № 7388, на стойност 978,00 лв.
10. Сградни водопроводни отклонения 13 бр. с обща балансова стойност 10 826,28 лв.,
както следва: сградно водопроводно отклонение за УПИ VI-694, кв. 13, с. Куцина нов ДМА, на стойност 318,14 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Първа"
за п.н. 5052018, с. Обединение - нов ДМА, на стойност 742,79 лв., сградно
водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 7024244, с. Обединение - нов ДМА,
на стойност 1 848,37 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н.
5052027, с. Обединение - нов ДМА, на стойност 735,67 лв., сградно водопроводно
отклонение по ул. „Първа" за п.н. 7024243, с. Обединение - нов ДМА, на стойност 2
728,82 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Първа" за п.н. 5052008, с.
Обединение - нов ДМА, на стойност 2 241,33 лв., сградно водопроводно отклонение
по ул. „Иван Аврамов", с. Климентово - нов ДМА, на стойност 319,10 лв., сградно
водопроводно отклонение на ул. „Александър Стамболийски" № 69, гр. Полски
Тръмбеш - нов ДМА, на стойност 314,09 лв., сградно водопроводно отклонение на
ул. „Осемнадесета" № 15, с. Полски Сеновец - нов ДМА, на стойност 312,65 лв.,
сградно водопроводно отклонение на ул. „Търговска" № 61, гр. Полски Тръмбеш нов ДМА, на стойност 327,94 лв., сградно водопроводно отклонение на ул. „Двадесет
и втора" № 18, с. Петко Каравелово - нов ДМА, на стойност 301,21 лв., сградно
водопроводно отклонение в с. Куцина - нов ДМА, на стойност 302,42 лв. и сградно
водопроводно отклонение на ул. „Осма" № 4, с. Павел - нов ДМА, на стойност 303,75
лв.

3. На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5, и ал.6
от Закона за водите, и при условията на сключения между АВиК и „ВиК-Йовковци”, гр.Велико
Търново Договор, който е в сила от 01.06.2016г., Община Полски Тръмбеш да предаде за
стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико
Търново активите по т. 2.
4.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите
действия по изпълнение на т. 2 и т. 3 от настоящото решение, като изпрати Уведомление до
председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК –
Йовковци” ООД, гр.Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 400
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.52, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1. Закрива Общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи на
територията на община Полски Тръмбеш”, считано от 01.01.2022 г.
2. Трудовите правоотношения с персонала на закритото общинско предприятие да се
уредят при реда и условията на Кодекса на труда.
3. Всички активи по балансови и задбалансови сметки към 31.12.2021 г. на Общинско
социално предприятие „Поддържане на зелените системи на територията на община
Полски Тръмбеш” да се прехвърлят за управление и стопанисване на Община Полски
Тръмбеш.
4. Досиетата на служителите, ведомостите за заплати и счетоводните регистри на
Общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи на територията
на община Полски Тръмбеш” да се прехвърлят за съхранение на Община Полски
Тръмбеш.
5. Възлага Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме действия по закриване на
Общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи на територията
на община Полски Тръмбеш”.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 401
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-389/29.11.2021 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 07.01.2022 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 28.01.2022 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 Николай Георгиев
Буюклиев – Началник отдел „Общинска собственост”, 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” – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в
интересите на общината.
Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-12372/01.12.2021 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;
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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл.75б, ал.2 и ал.3 от Правилиника за прилагане на закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, във връзка с писмо с вх.№СА-02-10-12280/30.11.2021 г. от Директора на
Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
6. Дава съгласие за отдаване под наем за стопанската 2021/2022 година проектираните
и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за
земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и картата
за възстановената собственост напоителни канали – общинска собственост, които не
функционират, попадащи в масиви за ползване на територията на община Полски
Тръмбеш, по цена в размер на средното годишно рентно плащане на землището.
7. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите
законови процедури, 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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 403
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 53014.500.2074 по КККР на с. Обединение с площ 13653 кв.м. и НТП „За
друг вид производствен, складов обект”, частна общинска собственост, съгласно
АОС№3885/03.12.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна цена в
размер на 36 000,00 лева /тридесет и шест хиляди 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. Обединение.
Приложение: 1.Копие от АОС №3885/03.12.2021 г.
2.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
3.Копие от доклад за пазарна оценка.
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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 404
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 69732.500.1122 по КККР на с. Страхилово с площ 15599 кв.м. и НТП „За
друг вид производствен, складов обект”, частна общинска собственост, съгласно
АОС№3884/03.12.2021 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна цена в
размер на 40 490,00 лева /четиридесет хиляди четиристотин и деветдесет 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. Страхилово.
Приложение: 1.Копие от АОС №3884/03.12.2021 г.
2.Копие от удостоверение за данъчна оценка.
3.Копие от доклад за пазарна оценка.
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 №28/23.12.2021г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 405
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.137, ал.1 от Търговския закон, чл.27 и чл.28, ал.2 от Наредба за
условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието
в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община
Полски Тръмбеш на Общински съвет Полски Тръмбеш, във връзка с Покана за
извънредно Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-15089/13.12.2021 г., което ще се проведе
на 14.01.2022 г. от 11:00 часа, по седалище на дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К.
Яворов“ №30, заседателна зала №401, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш
да представлява Община Полски Тръмбеш в извънредно Общо събрание на съдружниците
на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№115089/13.12.2021 г., което ще се проведе на 14.01.2022 г. от 11:00 часа, по седалище на
дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, а при
невъзможност да участва, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Николай Георгиев
Буюклиев – Началник отдел „Общинска собственост” при Община Полски Тръмбеш, да
участва вместо него, като гласува както следва:
По точка 1 от дневния ред:
1.Освобождаване на управителя на дружеството по постъпило негово заявлениепредизвестие. Съгласно Договора за възлагане на управление срокът на предизвестие е
З/три/месеца. Подадох си документи за пенсиониране.
С Проект на решение: Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци"
ООД приема заявлението и освобождава управителя на дружеството, считано от
31.01.2022г. – да гласува положителен вот.
По точка 2 от дневния ред:
2. Избор
на
управител
на
дружеството
и
определяне
на
възнаграждението му.
С Проект на решение: Общото събрание на съдружниците на
„ВиК Йовковци" ООД избира .......................................................за управител на
дружеството, считано от 01.02.2022г. – да гласува по собствено усмотрение, съобразно
предложения кандидат.

По точка 3 от дневния ред:
3. Упълномощаване
сключи
договор
за
новоизбрания управител.

на
Министъра
на
регионалното
развитие
възлагане
управлението
на
Дружеството

да
с

С Проект на решение: Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци" ООД
упълномощава Министъра на регионалното развитие да сключи договор с новоизбрания
управител съгласно решението по т.2. Възнаграждението на новоизбрания управител се
определя съгласно действащата към момента нормативна база. – да гласува положителен
вот.

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

