
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 406 

 

                                На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 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 Календар за по-крупните културни прояви през 2022г. в Община Полски 

Тръмбеш, финансирани от бюджета на общината и разпределение на средствата. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 407 

 

 

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

администрация, и в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие 

на ромите в Област Велико Търново (2021- 2030), Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш 

реши: 

 

          Приема План за действие на Община Полски Тръмбеш за периода 2022-2024 година в 

изпълнение на „Областна стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите в Област 

Велико Търново (2021-2030)”. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 408 

 

На основание чл.17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:  

       

  Приема Спортно-туристическия календар за 2022 година на Община Полски Тръмбеш с 

разпределени суми по мероприятия в размер на 6 600.00 лева. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 409 

 

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: “Съхраняване на местната 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“. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 410 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т.23 от ЗМСМА , във връзка с чл. 26 ал. 1 от 

Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

Одобрява Доклад за резултатите от последващата оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 411 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти за 2022 г. и 

утвърждава списък на следните обекти:  

 1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот І-731 „За производствени и складови 

дейности” в стр.кв.82 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 2115 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3022/23.08.2011 г. 

1.2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 57354.300.467 с начин на трайно 

ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР гр.Полски Тръмбеш с площ 

4253 кв.м, частна общинска собственост, съгласно АОС №3064/08.02.2012 г.  

1.3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 61279.500.796 с начин на трайно 

ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР на с.Раданово с площ 5822 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3429/04.02.2015 г.  

1.4. Поземлен имот с идентификатор 61279.500.75 с начин на трайно ползване „За друг 

вид производствен, складов обект” по КК и КР на с.Раданово с площ 1158 кв.м., заедно с 

построената в имота сграда с идентификатор 61279.500.75.1 с предназначение „Складова база, 

склад” на един егаж със ЗП 18 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3888/13.12.2021 г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изготвянето на 

приватизационни оценки на имотите по т.1 от настоящето решение по реда на глава пета от 

Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на приватизация или 

със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, и да внесе 

предложение в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за приватизация на имота. 

Приложение: 1.Годишен план за приватизация в Община Полски Тръмбеш за 2022 г.; 

2.Копие от АОС №3022/23.08.2011 г.; 3.Копие от АОС №3064/08.02.2012 г.; 4.Копие от АОС 

№3429/04.02.2015 г.; 5.Копие от АОС №3888/13.12.2021 г.  

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 412 

 

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, чл.10, ал.4 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС 

Полски Тръмбеш и Стратегия за управлението на общинска собственост на територията на 

Община Полски Тръмбеш за периода 2019-2023 г., ОбС Полски Тръмбеш  реши: 

Приема програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост 

на територията на Община Полски Тръмбеш за 2022 г. 

 

Приложение: Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2022 г. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 413 

 

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 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. 

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

размер на 452 780,00 лева /четиристотин петдесет и две хиляди седемстотин и осемдесет 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 220 000,00 лева /двеста и двадесет 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 гр. Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3882/15.11.2021 г. 

  2.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-11614/12.11.2021 г. 

  2.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

  3.Копие от доклад за пазарна оценка. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 414 

 

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 57354.300.442 по КККР на гр. Полски Тръмбеш с площ 52624 кв.м. и 

НТП „Незастроен имот”, частна общинска собственост, съгласно АОС№3886/07.12.2021 г. на 

Община Полски  Тръмбеш. 

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

размер на 374 590,00 лева /триста седемдесет и четири хиляди петстотин 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 180 000,00 лева /сто и осемдесет хиляди лева/. 

5.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и часа за 

провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, като извърши 

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за финансиране 

на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 

територията на гр. Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3886/07.12.2021 г. 

  2.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-11614/12.11.2021 г. 

  2.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

  3.Копие от доклад за пазарна оценка. 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 415 

 

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 61279.500.73 по КККР на с. Раданово с площ 4703 кв.м. и НТП „За друг 

вид производствен, складов обект”, частна общинска собственост, съгласно 

АОС№3887/13.12.2021 г. на Община Полски  Тръмбеш. 

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

размер на 21 300,00 лева /двадесет и една хиляди и триста 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. Раданово. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3887/13.12.2021 г. 

  2.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-12864/09.12.2021 г. 

  2.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

  3.Копие от доклад за пазарна оценка. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 416 

 

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 69732.500.1123 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. 

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

размер на 66 710,00 лева /шестдесет и шест хиляди седемстотин и десет 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 30 000,00 лева /тридесет 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 №3883/15.11.2021 г. 

  2.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-11614/12.11.2021 г. 

  2.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

  3.Копие от доклад за пазарна оценка. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №29/27.01.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 417 

 

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

местната администрация, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), във връзка с чл. 134, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.1 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 УПИ I-879, II-933, 

III-880 и VI-937 от стр.кв. 100, и УПИ I-946, II-947, III-948 и V-950 от стр. кв. 100б 

по плана на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш. 

2. Разрешава изработването на проект за частично изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ I-879, II-933, III-880 и 

VI-937 от стр.кв. 100, и УПИ I-946, II-947, III-948 и V-950 от стр. кв. 100б по плана 

на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш съгласно техническо задание и скица 

предложение. 

 

Приложение: 1. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и скица предложение; 2. 

Становище № СА-01-02-2/ 24.01.2022 г. на главния архитект на Община Полски 

Тръмбеш 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 


