
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 418 

 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.17, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                        

Приема Отчет за дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш и неговите комисии за 

второто полугодие на 2021г. 

 
 

 

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 №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 419 

 

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

администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски закон и чл.9, ал.1, т.3 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, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

                                                   

 Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр Полски Тръмбеш за четвъртото 

тримесечие на 2021г. 

 
 

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 №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 420 

 

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

администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски закон и чл.9, ал.1, т.3 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, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                       

 

 Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр Полски Тръмбеш за 2021г. 

 

 

 
 

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 №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 421 

 

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

администрация, във връзка с Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за 

представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и контрол в 

публичния сектор, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема Доклад за състоянието на системата за финансовото управление и контрол и 

Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол  на „ПОДЕМ“ 

ЕООД  гр.Полски Тръмбеш за 2021г. 
 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 15 0 2 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 422 

 

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

администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, Общински съвет – град Полски Тръмбеш реши: 

Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните при Община Полски Тръмбеш, през 2021г. 

 

 
 

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 №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 423 

 

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

администрация, чл.15, ал.3, и чл.16, ал.1 от Закона за младежта Общински съвет – гр. Полски 

Тръмбеш реши: 

Приема Общински план за младежта – 2022 година в Община Полски Тръмбеш. 

 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“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 №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 424 

 

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

администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община Полски 

Тръмбеш за 2022 г. на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, при следните условия: 

- размер на заема 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди лв.); 

- вид на валутата – лева; 

- срок за възстановяване на заема – Заемателят е длъжен да върне заетата сума в 10 

дневен срок от получаване на авансово плащане от Държавен фонд земеделие – разплащателна 

агенция, но не по – късно от 31.12.2022 г.; 

- начин на обезпечаване – издаване на Запис на заповед в полза на Община Полски 

Тръмбеш; 

- начин на предоставяне – безкасово по банковата сметка на СНЦ „МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш“ в седем дневен срок след подписване на договор за безлихвен заем. 

 

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

заем със Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени – Полски 

Тръмбеш”, със седалище в гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ № 1, вх. Г, неразделна част от 

настоящото предложение. 

3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на решението. 

 

Приложения: 

1. Проект на договор за временен безлихвен заем 

2. Проект на Запис на заповед 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“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 №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 425 

 

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 2022 г., приета с Решение №412 по 

Протокол №29/27.01.2022 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 2022 г. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №3 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

3 

Терен с площ 25,00 кв.м., представляващ част от УПИ IV-276 в стр.кв.175 по ПУП на 

с.Петко Каравелово, публична общинска собственост, съгласно АОС №3275/27.06.2013 

г., за разполагане на павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ. 

 

1.3 Водни обекти 

Под №1 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

1 

Поземлен имот с идентификатор 32175.19.1 по КККР на с. Иванча /ПИ №019001 по 

КВС на с. Иванча/ с площ 15422 кв.м. и НТП „Рибарник”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №42/16.02.1998 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“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 №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 426 

 

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 „Подръжка и 

ремонт на общинско имущество” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара 

Планина” №17, следната движима вещ частна общинска собственост: Райдер за косене на трева 

HUSQVARNA R214 TC.  

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 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“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 №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 427 

 

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, следните 

движими вещи частна общинска собственост, а именно: Градински трактор за косене 

HUSQVARNA TC138 и Шредер за клони STIHL GH 460 C. 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури,  по 

предоставяне за безвъзмездно управление на движимите вещи по т.1 от настоящото решение, 

съгласно действащата нормативна уредба.  

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“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 №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 428 

 

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

администрация, чл.37и, ал.3, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, чл.98, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

1. Определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, по землища, на 

територията на Община Полски Тръмбеш, съгласно Приложение №1, към настоящето решение. 

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 

година, земеделски земи - общинска собственост с начин на трайно ползване „пасища, мери“ и 

,.ливади“, и приема годишен план за паша, съдържащ размера и местоположението им по 

населени места (Приложение№1). 

3. Мерите, пасищата и ливадите, които не са определени за индивидуално ползване, се 

определят за общо ползване за стопанската 2022/2023 година, като се ползват безвъзмездно от 

всички лица, притежаващи животни, в съответствие с традиционната практика на жителите от 

населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху 

обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни 

стада, съгласно §2д от ЗСПЗЗ. 

4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, се отдават под 

наем за срок не по-малък от 5 стопански години на собствениците на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на 

Българската агенция по безопасност на храните, по цена определена от независим оценител, 

вписан в регистъра на Камарата па независимите оценители в България. 

5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване се разпределят 

между собствениците па животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни от 

комисия, назначена от Кмета на Община Полски Тръмбеш, при спазване па правилата на чл. 

37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

6. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища на територията на 

общината, съгласно Приложение №2. 

7. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и 

пасищата, както следва: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 
7.1. Община Полски Тръмбеш предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни 

животни земеделски земи - общинска собственост, с начин па трайно ползване „пасища, мери” 

и „ливади”, включени във физически блокове в състоянието, в което се намират, като осигурява 

безпрепятственото им използване. 

7.2. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища на 

Община Полски Тръмбеш се задължават да следят за изпълнението на Правилата за ползване 

на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите. При констатирани нарушения 

да уведомяват Община Полски Тръмбеш. 

 

7.3 Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища на 

Община Полски Тръмбеш се задължават да изготвят схема на прокарите до местата за водопой 

на животните, и да уведомят пастирите. 



ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 
7.4.Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по 

предназначение, а именно: 

- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да се 

извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели; 

- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни; 

- Ливадите се използват за косене; 

7.5. Ползвателите да спазват одобрените със заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на 

Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и екологично 

състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро земеделско 

състояние на земята“; 

7.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с битови, 

строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 

7.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите; 

7.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска лагеруване на 

домашни животни в пасищата: 

7.9. Да не допускат използване на общинските пасища и мери, както и на местата за 

водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по 

държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болестите по 

животните 

7.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата; 

7.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища, мери и 

ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните органи; 

7.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване; 

7.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени препарати за 

обезпаразитяване и наторяване; 

7.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите, както и 

да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир; 

7.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица; 

7.16. Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират 

охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем; 

7.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние не 

отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски земи по Закона за 

опазване па земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

други нормативни актове. 

8. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

Резултат от гласуването: 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №30/24.02.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 429 

 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.22 ал.1 и ал.2, чл.45, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

Терен с площ 25,00 кв.м., представляващ част от УПИ IV-276 в стр.кв.175 по ПУП на 

с.Петко Каравелово, публична общинска собственост, съгласно АОС №3275/27.06.2013 г., 

за разполагане на павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно 

одобрена схема за разполагане на временни съоръжения. 

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

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 25,00 /двадесет и 

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

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

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

месечна тръжна цена. 

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

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

като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и 

подпише договор за наем със спечелилият участник. 

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

дейности от местно значение на територията на село Петко Каравелово. 

 

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

№СА-02-05-1345/07.02.2022 г. 3.Копие на АОС №3275/27.06.2013 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 
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