
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 467 

 

На основание чл.21, ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.125, ал.(4) от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.38 ал.(4) от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш реши: 

Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по приходната 

и разходна част на Бюджет 2021 г. на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2021г, съгласно 

представените Приложение №1, Приложение №2, Приложение №4 и Приложение №5. 

 

 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 468 

 

На основание чл.21, ал.(1), т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.83 ал.(2) от Закона за публичните 

финанси и чл.28 ал.2 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, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Одобрява Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности на Община Полски Тръмбеш за периода 2023-2025г., съгласно приложенията, 

неразделна част от решението, както следва:  

1. Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности за периода 2023-2025 г. (Приложение №8 от Указанията на Министерство на 

финансите БЮ №1/18.03.2022г.); 

2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задълженията за разходи за 

периода 2022-2023 г. (Приложение 1а от Указанията на Министерство на финансите БЮ 

№1/18.03.2021г.); 

 

 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 469 

 

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 № 430 от Протокол № 31 от 

31.03.2022 г., считано от 01.07.2022 г., както следва: 

1.1. т.3 Домашен социален патронаж   18 щ. бройки; 

1.2. т.6 Дейност „Минерални води и бани“     9 щ. бройки; 

1.3. т.7 Дейност „Музей с местен характер“            4,5 щ. бройки; 

1.4. т.8 Дейност „Други дейности по икономиката“ 21 щ. бройки; 

2. Останалите раздели и точки 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 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 470 

 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА и във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от 

Административно-процесуалния кодекс Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши: 

Приема допълнение и изменение в 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, както следва: 

 §1. Член 44, ал.1 се допълва и изменя така: 

„ (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по 

показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата 

бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната 

палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за 

приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за заверка на 

годишния финансов отчет на общината.“ 

§2. Настоящите допълнения и изменения влизат в сила от датата на влизане в сила на 

решението, с което са приети. 

 

 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 471 

 

На основание чл.21, ал.(1), т.7 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.6, ал.(1) и ал. (2) от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.76, 

ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш 

реши: 

Приема изменение и допълнение на Наредбата №14 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски 

Тръмбеш (приета с Решение № 701/04.03.2003 г. на Общински съвет- Полски Тръмбеш), както 

следва: 

§ 1. В чл. 2, ал.1: 

 а) т. 3 се изменя и допълва, както следва: 

 „3. за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от 

общинския бюджет“; 

 б) т.4 се отменя; 

§ 2. В  чл. 16 се създава нови алинеи 8 и 9, със следното съдържание: 

(8) Видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ на територията на общината, както и 

честотата на събиране и транспортиране на битовите отпадъци се определят със заповед на 

кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година. 

(9) „Когато в срока по чл. 66, ал. 3, т. 2 от ЗМДТ Общинският съвет не е одобрил план-

сметката, разходите за обезпеченията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

се включват в съответстващия им за текущата година размер“. 

§ 3. В чл. 17 се създава нова алинея ал. 6, със следното съдържание: 

„(6) Общината уведомява лицата по чл. 15 от Наредбата за дължимите от тях такси за 

съответния период и за сроковете за плащане, чрез писма и предоставяне на ПИН за проверка 

през интернет страницата на Община Полски Тръмбеш. ПИН-код се получава лично или от 

упълномощено лице в Център за административно обслужване – гр. Полски Тръмбеш, ул. Черно 

море №4.“ 

§ 4. В чл.18, ал. 7 текста „съгласно чл.10 от Наредбата за реда за създаване и организиране 

дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, 

пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях“ се заличава; 

§ 5. В Глава Втора „Местни такси“, Раздел II „Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, 

тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение”, чл. 19, ал. 3, т. 4 се 

изменя така: 

„За разполагане на маси и щандове за търговия на общински пазар гр. Полски Тръмбеш 

(за един ден): 

4.1 По ул. „Отец Паисий”: 

-за I-ва зона – 0,90 лв. за квадратен метър 

-за II-ра зона – 0,70 лв. за квадратен метър 

4.2 По ул. „Кирил и Методий”: 

-за I-ва зона – 0,90 лв. за квадратен метър 

-за II-ра зона – за заемане на общинска маса за търговия – безплатно. 



 

 

 

 

§6. Създава се нова т. 6 в ал. 3 на чл. 19 „За ползване на 1 пазарно място с площ от 6 кв. м, 

разположено на ул. „Кирил и Методий“ се заплаща такса в размер на 20 лева за един месец.“ 

§ 7. В глава втора наименованието на раздел IV се изменя, както следва: „Такси за ползване на 

детска кухня и социални услуги, финансирани от общинския бюджет“ 

§ 8. Член 22, чл. 22а и чл. 23 се отменят. 

§ 9. Член 24 се изменя, както следва:  

„Чл.24. (1) Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща 

месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице.  

(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните разходи за храна, работно 

облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, къкто и 

съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и 

битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията на от местни и 

чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на  спонсорство, 

помощите от донорски програми и благотворителност. 

 (3) Лицата, получаващи социална пенсия за старост по чл.89 а от  КСО, заплащат 80 на 

сто от определената месечна такса за ползваните услуги в системата на домашен социален 

патронаж. Останалата част от разходите са за сметка на бюджета на общината.  

 (4) На основание чл.4, т.7 от Закона за ветераните от войните на Република България, 

ветераните от войните заплащат такса не по-вече от 30 на сто от получаваната от тях пенсия. 

Останалата част от разходите са за сметка на бюджета на общината. 

(5) На основание чл.18, ал.2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, 

военноинвалидите и военнопострадалите заплащат 30 на сто от определената месечна такса. 

Останалата част от разходите са за сметка на бюджета на общината. 

(6) Обстоятелствата за частично заплащане на таксата по ал. (3), (4) и (5) се установяват 

с официални документи, приложени към заявлението.  

§ 9. Член 37 се изменя, както следва: 

„ чл. 37. За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат следните такси: 

1. за издаване на удостоверение за наследници – 8 лв.; 

 

2. за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 6 лв.; 

3. за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 6 лв.; 

4. за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и 

за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 8 лв.; 

5. за издаване на удостоверение за семейно положение – 6 лв.; 

7. за издаване на удостоверение за родствени връзки – 6 лв.; 

8. за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ 

адрес – 6 лв.; 

9. комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско 

гражданство – 20 лв.; 

10. отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между 

съпрузи – 10 лв.; 

11. за легализация на документи по гражданското състояние за чужбина - 10 лв.; 

12. за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 6 лв.; 

13. за преписи от документи – 6 лв.“ 

§ 10. Чл.41а се изменя и допълва както следва: 

„чл. 41а. (1) Услуги, предоставяни от отдел „Бюджет и местни такси”: 

1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ (чл.87, ал.6 

от ДОПК) – 10 лв.; 



2. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък – 5 лв.; 

3. Издаване на удостоверение за декларирани данни – 5 лв.; 

4. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство – 5 лв.; 

 

 

 

5. Издаване на копие от подадена данъчна декларация – 5 лв.; 

6. Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина - 5 лв.;  

7. Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства – 5 лв.; 

8. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж – 15 лв.; 

9. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване – 10 лв.; 

10. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено 

строителство – 10 лв.; 

(2) Данъчната оценка се издава в определения от Закона за местните данъци и такси пет 

дневен срок от подаване на искане по образец. Лицата, които нямат просрочени задължения 

към Община Полски Тръмбеш, могат да заявят издаване на удостоверение за данъчна оценка за 

срок до 24 часа от поискването, след заплащане на такса в размер на 30 лв., като при подадено 

искане до 12.00 часа на работния ден, удостоверението се издава до края на същия работен ден, 

ако искането е подадено след 12.00 часа – удостоверението се издава до 12.00 часа на 

следващия ден. 

(3) От заплащане на услугите предоставяни от отдел „Бюджет и местни приходи“ се 

освобождават: Община Полски Тръмбеш, органи на полицията и съдебната власт, Национална 

агенция по приходите и други държавни и общински органи, ползващи услугите за служебни 

цели. 

§ 11.  Създава се нов чл. 41г със следния текст: 

„чл.41г. За заверка на молба-декларация по обстоятелствена проверка се заплаща такса в 

размер на 20 лв.; 

§ 12. В чл.43а алинея 2 се отменя. 

§ 13. Раздел XII „Такса за ползване на терени общинска собственост за спиране за паркиране на 

МПС се отменя. 

§ 14. Приложение №1 към чл.51, ал.1 се отменя. 

§ 15. Създава се ново Приложение №1 към чл.51, ал.1: 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

към Чл.51 , ал.1 

№ по 

ред 

 

Вид услуга Цена, 

в 

лв. с 

ДДС 

1. Конкурсна /тръжна/ документация за отдаване под наем и учредяване 

възмездно право на ползване 
36,00 

 

2. Конкурсна /тръжна/ документация за предоставяне на концесия 180,00 

3. Конкурсна /тръжна/ документация за приватизация на общински имоти 444,00 

4. Конкурсна /тръжна/ документация за продажба по Закона за общинската 

собственост 
360,00 

 

5. Конкурсна /тръжна/ документация за разпореждане с движими вещи.  18,00 

6. Предоставяне на общински терен за рекламна дейност 16,20 

7. Заповед за удължено или непрекъснато работно време за търговски обект 12,00 

8. Обход на терен във връзка с издаване на разрешение за отсичане на 

общинска растителност и дървета в частни имоти 
12,00 

9. Разрешение за отсичане на общинска растителност и дървета в частни имоти 6,00 

10 За съставяне на комисия по чл.34 от ЗСПЗЗ, относно самонастанили се 12,00 



. физически и юридически лица на чужди земеделски земи 

11

. 

Позволително за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни 

обекти - общинска собственост 
10,80 

12

. 

Издаване разрешение за сечи в насаждения на територията на общината /за 

отсичане на повече от пет дървета 
28,80 

  



 

 

 

13

. 

Косене и балиране на треви в общински имоти и имоти стопанисвани от 

общината – за 1 дка, за едно косене 
6,00 

14. За маркиране и сортиментиране на дървесина на корен:  

 а/ едра – за 1 куб.м. 1,20 

б/ средна – за 1 куб.м.         1,44 

в/ дребна – за 1 куб.м.  1,68 

 г/дърва – за 1 пр.куб.м.  1,68 

15. За измерване и кубиране на дървесина в лежащо състояние:  

 а/едра – за 1 куб.м. 1,20 

б/средна – за 1 куб.м. 1,44 

в/дребна – за 1 куб.м.  1,68 

г/дърва – за 1 пр.куб.м.  1,68 

16. За маркиране на дървесина в лежащо състояние:  

 а/едра – за 1 куб.м. 1,20 

б/средна – за 1 куб.м. 1,44 

в/дребна – за 1 куб.м.  1,68 

г/дърва – за 1 пр.куб.м.  1,68 

17. Издаване на позволително за транспортиране на дървесина добита извън 

горския фонд за един имот 
6,00 

18. За осигуряване на превозен билет необходим при транспортирането на 

дървесината добита извън горския фонд 
1,20 

19. Такса за облите дървени материали, дърва за горене и вършина, добити от 

извън горския фонд от имоти, терени, парцели общинска собственост: 
 

19.1. Иглолистен объл дървен материал:  

 а/ едър  

- Iа клас на сортимента – за 1 куб. метър 120,00 

- I клас на сортимента – за 1 куб. метър 90,00 

- II клас на сортимента – за 1 куб. метър 72,00 

б/средец  

- III клас на сортимент– за 1 куб. метър 48,00 

- IV и V клас на сортимент – за 1 куб. метър 36,00 

в/ дребен – за 1 куб. метър 24,00 

19.2. Широколистен объл дървен материал  

19.2.1 Бук, дъб, габър и други твърди широколистни  

 а/ едър  

- Iа клас на сортимента – за 1 куб. метър 120,00 

- I клас на сортимента – за 1 куб. метър 90,00 

- II клас на сортимента – за 1 куб. метър 72,00 

б/средец  

- III клас на сортимент– за 1 куб. метър 48,00 

- IV и V клас на сортимент – за 1 куб. метър 36,00 

в/ дребен – за 1 куб. метър 24,00 

19.2.2 Цер, акация, липа, бреза, топола и меки широколистни  

 а/ едър  

- Iа клас на сортимента – за 1 куб. метър 84,00 

- I клас на сортимента – за 1 куб. метър 72,00 

- II клас на сортимента – за 1 куб. метър 60,00 



б/средец  

- III клас на сортимент– за 1 куб. метър 48,00 

- IV и V клас на сортимент – за 1 куб. метър 36,00 

в/ дребен – за 1 куб. метър 24,00 

 

 

 

  

19.2.3 Орех, явор, ясен, бряст  

 а/ едър  

- Iа клас на сортимента – за 1 куб. метър 180,00 

- I клас на сортимента – за 1 куб. метър 120,00 

- II клас на сортимента – за 1 куб. метър 96,00 

б/средец  

 - III клас на сортимент– за 1 куб. метър 48,00 

- IV и V клас на сортимент – за 1 куб. метър 36,00 

в/ дребен – за 1 куб. метър 20,00 

19.3. Дърва за горене и вършина:  

 а/дърва от иглолистни дървесни видове – за 1 пр.куб.м 12,00 

б/дърва от широколистни дървесни видове – за 1 пр.куб.м 12,00 

в/дърва от широколистни твърди дървесни видове – за 1 пр.куб.м 24,00 

г/вършина – за 1 пр.куб.м 6,00 

Таксите на корен на облите дървени материали, дърва за горене и 

вършина, добити от извън горския фонд от имоти, терени, парцели 

общинска собственост, се заплащат преди издаване на превозен билет. 

 

20. За ползване на места за паркиране за служебни нужди - Служебен абонамент 

за един брой паркомясто за един месец. 
30,00 

21. Разрешително за таксиметров превоз на пътници 6,60 

22. Издаване на дубликат на разрешително за таксиметров превоз на пътници 6,60 

23 Холограмен стикер по чл. 21, ал. 1, т.15 от Наредба № 34, неразделна част от 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници 
12,00 

24. Оценка за съответствие от Общински експертен съвет по УТ – чл.142, ал.4, 

ал.5, ал.6, ал.8 и чл.189, ал.1, ал.2 от ЗУТ за един имот 
84,00 

25 Оценка за съответствие от ОбЕС – КП ИИ 85,80 

26 Осигуряване на свободен достъп до чужд имот по чл.194 от ЗУТ 67,20 

27 Прокарване на временен път 156,00 

28 Установяване право на преминаване през чужди имоти по чл.192 от ЗУТ 72,00 

29 Подготовка и внасяне на предложение в общински съвет относно ТСУ 30,00 

30 Цени за услуги, свързани със строителни отпадъци:  

 -за депониране на строителни отпадъци образувани от домакинствата, 

извозени до площадката от притежателя им – за 1 тон 
36,00 

- за стоителни отпадъци образувани от домакиствата, събрани и депонирани 

от ОП «Чистота-Полски Тръмбеш - за 1м3 
51,00 

- за извозването им от населеното място в общината до площадка в гр.Полски 

Тръмбеш, с автомобил на ОП «Чистота –Полски Тръмбеш» - за 1км. 
1,80 

31 Предоставяне използването на хумустния пласт от общински земеделски 

земи или от земи, отчуждени за общински нужди, може да стане с 

разрешение на Кмета на Община Полски Тръмбеш и след заплащане на 

цената - за куб.метър. 

1,20 

32 Извършване на услуга с автовишка  

 -      за 1 час 48,00 

- стойност на технологичния пробег включващ разстоянието от мястото  



на домуване на автовишката до обекта, и обратно - за 1 км. 1,80 

33 1. Нощувки в хотел “Есперанто”  

- Апартамент 52,00 

- Единична стая 32,00 

- Двойна стая 40,00 

- Тройна стая 46,00 

2. Намаление за нощувка за: 

 

 

 

- групи над 20 човека – 10 %   

- групи над 30 човека – 20 %  

     Цената на нощувката е с включен туристически данък, определен в 

Наредба №22 за определяне на размера на местните данъци на 

територията на Община Полски Тръмбеш 

 

34 Входна цена за ползване на общински летни къпални 4,00 

 - за 10 бр. посещения – 10% намаление  

- за 20 бр. посещения – 20% намаление  

- за 100 бр. посещения – 50% намаление  

35 Входна цена за ползване на плувен комплекс „Добри Динев“  

 а/ за деца до 7 години – безплатно.  

(Придружителите на децата заплащат входна цена по чл. 35, т./б/, т. /в/, т. /г/ 

и т. /д/.) 

 

б/ за лица до 18 години и учащи 4,00 

в/ за лица над 18 години 6,00 

г/ месечна карта за лица до 18 години и учащи с постоянен адрес на 

територията на община Полски Тръмбеш 
40,00 

д/ месечна карта за лица над 18 години с постоянен адрес на територията на 

община Полски Тръмбеш. 
50,00 

36 Услуги предоставяни от Автогара гр.Полски Тръмбеш  

 1. Преминаване през автогара  

- За едно преминаване през автогара 1,80 

- При изпълнение на 3 или повече курса на ден се прави 40% отстъпка;  

 2. Престой на автобус за един час 1,50 

 3. Продажба на билети - 8% от стойността на всеки продаден превозен 

документ 
 

37 За ползване на допълнителни услуги по отглеждане на деца в общинските 

детски градини, по смисъла на чл.68, ал.1 от ЗПУО 

 

 а/ За доп. почасови педагогически услуги – за една ситуация/30 минути/; 2,40 

б/ За съботно-неделни дейности – за 4 астрономически часа; 12,00 

в/ За сезонни дейности – за месец 120,00 

38 Ксерокс услуга за една страница 0.30 

39 Ползване на ритуална зала 15,60 

40 Ползване на заседателна зала за един час 12.00 

41 За ползване на други общински помещения за 1 час 6,00 

 

§ 16. Настоящата промяна влиза в сила от 01.06.2022г., с изключение на параграфи 1, 7 и 8, 

които влизат в сила от 01.04.2022 г. 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 472 



 

 

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

администрация, във връзка с  чл. 227б, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната 

медицина, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Определя Назиф Мустафа Кадир – Зам.кмет на Община Полски Тръмбеш за 

представител на Община Полски Тръмбеш в Комисията за изработване на Областна аптечна 

карта на Област Велико Търново. При невъзможност да участва, Общински съвет Полски 

Тръмбеш определя Николинка Тодорова Генова – Началник отдел „Социална политика, 

образование и култура” при Община Полски Тръмбеш, да участва вместо него. 

 

 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 473 

 

 

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

администрация, във връзка с  чл. 29, ал.4 от Закона за лечебните заведения  Общински съвет – 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

Определя Назиф Мустафа Кадир - Зам.кмет на Община Полски Тръмбеш за 

представител на Община Полски Тръмбеш в Комисията за изработване на Областна здравна 

карта на Област Велико Търново. При невъзможност да участва, Общински съвет Полски 

Тръмбеш определя Николинка Тодорова Генова – Началник отдел „Социална политика, 

образование и култура” при Община Полски Тръмбеш, да участва вместо него. 

 

 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 474 

 

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

администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Одобрява проект на подробен устройствен план – парцеларен план за изграждане на 

съоръжение на техническа инфраструктура- ел. кабел 20 kV, за трасе от УПИ I, кв. 100 

по ПУП на с. Страхилово до точката за присъединяване в подстанция „Полски 

Тръмбеш“ в ПИ 57354.300.2070 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш 

2. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30-дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник” пред Административен съд-Велико Търново 

чрез Общински съвет-Полски Тръмбеш. 

 

Приложения: 1. Проект на подробен устройствен план – парцеларен план. 2.Доклад от 

Кмета на Общината; 3. Решение № 652 на Общински експертен съвет по устройство на 

територията от протокол № 3/ 18.05.2022 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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 475 

 

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

администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Одобрява 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. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215 от ЗУТ в 30-дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник” пред Административен съд-Велико Търново 

чрез Общински съвет-Полски Тръмбеш. 

 

Приложения: 1. Проект за частично изменение на подробен устройствен план –план за 

регулация и застрояване; 2. Доклад на Кмета на Общината; 3. Решение № 653 на Общински 

експертен съвет по устройство на територията от протокол № 3/18.05.2022г.; 4. Предварителен 

договор за покупко-продажба на недвижими имоти от 10.05.2022г.; 5. Предварителен договор 

за замяна на недвижими имоти от 10.05.2022г. 

 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 476 

 

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

администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

3. Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване за част от стр. кв. 84 съгласно действащия план на гр. Полски Тръмбеш с 

цел промяна на част от уличната регулация на ПИ 57354.300.2093 и включване в контура 

на УПИ VI-2072, кв. 84 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш  

4. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30-дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник” пред Административен съд-Велико Търново 

чрез Общински съвет-Полски Тръмбеш. 

 

Приложения: 1. Проект за частично изменение на подробен устройствен план –план за 

регулация и застрояване; 2. Доклад на Кмета на Общината; 3. Решение № 654 на Общински 

експертен съвет по устройство на територията от протокол № 3/18.05.2022г.; 4. Предварителен 

договор за покупко-продажба от 11.05.2022г.  

 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 477 

 

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 №8, 9 и 10 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

8 

Аптека и прилежащ склад с  обща полезна площ 25,62 кв.м., намиращи се в 

Комбинирана административна сграда, построена в УПИ XI стр.кв.62 по ПУП на с. 

Масларево, публична общинска собственост, съгласно АОС №226/22.12.2000 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

9 

Терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 53014.500.235 по 

КК и КР на с. Обединение, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№2363/31.08.2006 г., за поставяне на вендинг автомати по реда на чл.56 от ЗУТ. 

10 

Терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 57354.300.401 по 

КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№202/20.11.2000 г., за поставяне на вендинг автомати по реда на чл.56 от ЗУТ. 

 

1.2 Земеделски земи: 

землище № имот  НТП местност  АОС площ дка. 

Полски 

Тръмбеш 

57354.32.13  Изоставена 

орна земя 

хисаря №3464/02.07.2015 г. 27.000 

 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 г. 

Под №11 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

11 

Поземлен имот с идентификатор 40782.500.193 по КККР на с. Куцина, с площ 821 

кв.м., НТП „За друг обществен обект, комплекс”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3904/05.04.2022 г. 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 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 478 

 

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, следните движими вещи частна общинска собственост:  

1.1.Товарен автомобил Фолксваген Кади 2.0 СДИ с рег.№ ВТ 8325 ВМ; 

1.2.Бързосменник-Mech Quickhitch; 

1.3.Мулчер-PML/EX-100. 

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 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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 479 

 

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 2 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 

Аптека и прилежащ склад с  обща полезна площ 25,62 кв.м., намиращи се в Комбинирана 

административна сграда, построена в УПИ XI стр.кв.62 по ПУП на с. Масларево, публична 

общинска собственост, съгласно АОС №226/22.12.2000 г. на Община Полски Тръмбеш. 

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

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 40,00 /четиридесет/ лева, 

без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ 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 Масларево. 

Приложение: 1.Копие на АОС №226/22.12.2000 г. 2.Копие на заявление с рег.индекс 

№СА-02-05-4356/04.05.2022 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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 480 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш  реши: 

1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи Договор с 

упълномощен представител на Сдружение „ЯНТРА 2020”, ЕИК 206406216, със седалище и 

адрес на управление: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Раковска” №13, за предоставяне на един коридор 

на късата и плитка част на открит плувен басейн, намиращ се в гр.Полски Тръмбеш - “Плувен 

комплекс”, представляващ имот с идентификатор 57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски 

Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011г., за нуждите на 

спортния клуб, за срок от 01.07.2022 г. до 31.08.2022 г. в следните часови диапазони: 

– всеки работен ден на басейна от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа 

– всеки работен ден на басейна от понеделник до петък от 18:00 до 19:00 часа. 

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

послужване с упълномощен представител на Сдружение „ЯНТРА 2020”. 

 

Приложения: 

1. Копие на Искане от Емил Цонев – Председател на УС на „ЯНТРА 2020” – сдружение 

с нестопанска цел.  

2. Проект на договор за заем за послужване. 

 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 481 

 

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 2 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 2,00 кв.м., представляващ част от ПИ с идентификатор 57354.300.401 по КК и КР 

на гр. Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №202/20.11.2000 г., за 

поставяне на вендинг автомати по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за 

разполагане на временни съоръжения. 

2. Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ годишни летни периода, 

считано от 01 юли до 30 септември за 2022 г., и от 01 юни до 30 септември за 2023 г., 2024 г., 

2025 г., 2026 г., 2027 г., 2028 г., 2029 г., 2030 г и 2031 г. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 60,00 /шестдесет/ лева, 

без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ 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 гр. Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие на АОС №202/20.11.2000 г. 2.Копие на заявление с рег.индекс 

№СА-02-05-11453/09.11.2021 г. 3.Копие на одобрена схема за разполагане на 2 броя вендинг 

автомати в ПИ с идентификатор 57354.300.401 по КК и КР на гр. 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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 482 

 

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

администрация, във връзка с чл.8 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.27 ал.5, чл.30 ал.1 и ал.3, чл.45 ал.1 т.2 и чл.46 ал.1 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш 

на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

 1.Открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на: Поземлен 

имот с идентификатор 40782.500.193 по КККР на с. Куцина, с площ 821 кв.м., НТП „За друг 

обществен обект, комплекс”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3904/05.04.2022 г. 

на Община Полски Тръмбеш. 

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

размер на 4 100,00 лева /четири хиляди и сто 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 1 500,00 лева /хиляда и петстотин лева/. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

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

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

територията на с. Куцина. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3904/05.04.2022 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка.; 4.Копие от заявление №СА-02-05-

2860/22.03.2022 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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 483 

 

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

администрация, чл.6, ал.1 и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 и чл.10, 

ал.1 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в 

Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши: 

1. Трансформара от публична в частна общинска собственост Поземлен имот с 

идентификатор 12869.30.2 по КК и КР на с. Вързулица с площ 41499 кв.м., трайно 

предназначение на територията: земеделска с НТП „Стадион”, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3905/10.05.2022 г. 

2. Дава съгласие за започване на процедура за промяна начина на трайно плозване на 

имота по т.1 от настоящото решение. 

3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните законови 

процедури. 

Приложение: 1. Копие от скица на Поземлен имот с идентификатор 12869.30.2 по КК и 

КР на с. Вързулица; 2.Копие от АОС №3905/10.05.2022 г.;3.Копие от Заявление с рег.индекс 

№СА-02-10-6814/13.08.2020 г.; 4.Копие от Становище с рег.индекс №СА-02-10-6814-

2/26.08.2020 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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 484 

 

На основание чл.21, ал.(1),т 6 и  т.23, чл.21 ал.(2) от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:    

            

Дава съгласие да се отпуснат средства за финансиране на участието на  Фолклорна 

формация  „Полянци“ и Фолклорен клуб „Луди млади” към НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски 

Тръмбеш в Национални и Международни фестивали през 2022 г. в размер на 3250 лв. 

 

 

 

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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 485 

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

администрация, във връзка с чл.16, ал.2 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите,  

Решение №444 по Протокол №31 от 31.03.2022 г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш и 

Протокол от 20.05.2022 г. на Комисия назначена със Заповед №СА-02-02-4933/19.05.2022 г. на 

Кмета на Община Полски Тръмбеш за провеждане на публичен търг с явно наддаване, 

Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:                                         

1. Определя ,,МАКСИ КАР“  ЕООД, ЕИК 200411249, със седалище и адрес на 

управление: гр. Горна Оряховица, ул. ,,Ангел Кънчев“ №80, представлявано от  Кръстина 

Димитрова Стаменова, за КУПУВАЧ на  общински нежилищен имот, невключен в капитала на 

търговско дружество, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61279.500.75 с площ 

1158,00 кв.м. и НТП „За друг вид производствен складов обект” по КК и КР на с. Раданово, 

заедно с построената в него сграда с идентификатор 61279.500.75.1 с предназначение: 

„Складова база, склад” със ЗП 18,00 кв.м. на един етаж, частна общинска собственост, съгласно 

АОС №3888/13.12.2021 г. на Община Полски Тръмбеш, срещу сумата от 7 284,00 лева /седем 

хиляди двеста осемдесет и четири лева/, с включен ДДС /в т.ч. ДДС в размер на 1 214,00 

лева/. 

2. За настоящото решение, определения купувач да се уведоми писмено. 

3. В 30 дневен срок от уведомяването му, определения купувач следва да внесе сумата от 

4 284,00 лева /четири хиляди двеста осемдесет и четири лева/ по сметка на община Полски 

Тръмбеш – BG62UNCR75278442880000, BIC код UNCRBGSF на „УНИКРЕДИТ 

БУЛБАНК“ АД, вид плащане: 44 55 00, съставляваща разликата от внесения депозит за 

участие в търга в размер на 3 000,00 лева /три хиляди лева/ и цената предложена на проведения 

публичен търг с явно наддаване в размер на 7 284,00 лева /седем хиляди двеста осемдесет и 

четири лева/, с включен ДДС /в т.ч. ДДС в размер на 1 214,00 лева/. Депозитът на спечелилия 

търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от 

цената. 

4. Заплащането на сумата по т.3 от настоящото решение е основание за подписване на 

договор за приватизация. 

5. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор със спечелилия 

търга участник при условията на настоящото решение и проекта на договор одобрен с Решение 

№444 по Протокол №31 от 31.03.2022 г. на Общински съвет гр. 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 №33/26.05.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 486 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с  Покана за участие в заседание на общото събрание на СНЦ 

“МИГ – Павликени – Полски Тръмбеш“  с дневен ред: Вземане на решение за 

кандидатстване по процедура BG06RDNP001-19.610 – Процедура чрез подбор на 

проектни предложения по Под мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. “Подготовка на 

местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021-2027г., 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш, в качеството му на 

Член на Управителния съвет на СНЦ “МИГ – Павликени – Полски Тръмбеш“  да гласува с 

положителен вот за кандидатстване на община Полски Тръмбеш, чрез  СНЦ “МИГ – Павликени 

– Полски Тръмбеш“  по процедура BG06RDNP001-19.610 – Процедура чрез подбор на 

проектни предложения по Под мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. “Подготовка на 

местните общности за прилагане на подхода ВОМР през програмен период 2021-2027г.  

 

Приложение: Покана за участие в заседание на общото събрание на СНЦ “МИГ – 

Павликени – Полски Тръмбеш“  с дневен ред: Вземане на решение за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.610 – Процедура чрез подбор на проектни предложения по 

Под мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите 

местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. “Подготовка на местните общности за прилагане 

на подхода ВОМР през програмен период 2021-2027г. 
 

 

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 


