
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 488 

 

 

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 периода 

01.01.2022г. до 31.03.2022г. 

 

 

 
 

 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 489 

 

На основание чл.21, ал.1.т.10 и т.23, чл.21, ал.2  от Закона за местното управление и 

местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси, чл.49, ал.3 и ал.4 от 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

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

Полски Тръмбеш, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 204 000,00 лева /двеста и четири хиляди лева/ за 

изпълнение на дейностите по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ № BG16M1OP002-2.009-0047-C01/11.02.2022г., проект „Изпълнение на 

демонстрационен проект в областта на управление на отпадъците в община Полски 

Тръмбеш” ,  ОП „Околна среда”, съфинансиран от ЕФРР на ЕС.  

2. Срокът за погасяване на заема по бюджетната сметка на общината е след верифициране  

на разходите от Управляващия орган. 

 

 

 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 490 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.158-0004-M001/18.05.2021г. 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие „ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие „ за бенефициенти, 

възложители по ЗОП , сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Полски Тръмбеш, 

седалище и адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, п.к 5180, ул. Черно море № 4 , ЕИК по 

БУЛСТАТ 000133933, идентификационен номер по ДДС № BG 000133933, представлявана от 

Георги Александров Чакъров, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Упълномощава  кмета  на  община  Полски Тръмбеш  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  

19 955,18 лева (словом деветнадесет  хиляди девет стотин петдесет и пет лева,  и осемнадесет 

стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС на авансово плащане по договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.158-0004-

M001/18.05.2021г. .,  сключен между Община Полски Тръмбеш и ДФ „Земеделие” , подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие „ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие „ за бенефициенти, възложители по ЗОП,  

проект „Рехабилитация на съществуващ парк” в УПИ I, кв.109 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш 

по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

2. Възлага на кмета на община Полски Тръмбеш да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-19.158-0004-

M001/18.05.2021г., Анекс № BG06RDNP001-19.158.0004-C02/17.06.2022г.   и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие”. 
 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 491 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор/споразумение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-19.158-0004-M001/18.05.2021г. 

подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно 

развитие „ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие „ за бенефициенти, 

възложители по ЗОП , сключен между Държавен фонд „Земеделие“ и Община Полски Тръмбеш, 

седалище и адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, п.к 5180, ул. Черно море № 4 , ЕИК по 

БУЛСТАТ 000133933, идентификационен номер по ДДС № BG 000133933, представлявана от 

Георги Александров Чакъров, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:        

1. Упълномощава  кмета  на  община  Полски Тръмбеш  да  подпише  Запис  на заповед, 

без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер  на  

99 775, 90 лева, (деветдесет и девет хиляди, седемстотин седемдесет и пет лева и деветдесет 

стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-19.158-0004-

M001/18.05.2021г.,  сключен между Община Полски Тръмбеш и ДФ „Земеделие” , подмярка 

19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие „ 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие „ за бенефициенти, възложители по ЗОП,  

проект „Рехабилитация на съществуващ парк” в УПИ I, кв.109 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш 

по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

2. Възлага на кмета на община Полски Тръмбеш да подготви необходимите документи 

за получаване на авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-19.158-0004-

M001/18.05.2021г., Анекс № BG06RDNP001-19.158.0004-C02/17.06.2022г. и да ги представи 

пред ДФ „Земеделие”. 

 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 492 

 

 

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.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява техническо задание за изработване на проект на подробен устройствен план – 

парцеларен план за техническа инфраструктура за нов електропровод от съществуваща 

ел. мрежа 20kV, намираща се в ПИ с идентификатор 57354.37.136 до ПИ с 

идентификатор 57354.300.28 по КК и КР на гр. П. Тръмбеш, община Полски Тръмбеш. 

2. Разрешава изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за 

техническа инфраструктура за нов електропровод от съществуваща ел. мрежа 20kV, 

намираща се в ПИ с идентификатор 57354.37.136 до ПИ с идентификатор 57354.300.28 

по КК и КР на гр. П. Тръмбеш, община Полски Тръмбеш. 

 

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

Становище № СА-01-02-10/ 21.06.2022г. на главния архитект на 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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 493 

 

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.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

3. Одобрява техническо задание за изработване на проект на подробен устройствен план – 

парцеларен план за техническа инфраструктура за външно ел. захранване от УПИ I-273, 

кв. 40 по ПУП на с. Масларево, община Полски Тръмбеш до МТП № 14 в ПИ с 

идентификатор 47439.117.7 по КК и КР на с. Масларево, община Полски Тръмбеш.  

4. Разрешава изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за 

техническа инфраструктура за външно ел. захранване от УПИ I-273, кв. 40 по ПУП на с. 

Масларево, община Полски Тръмбеш до МТП № 14 в ПИ с идентификатор 47439.117.7 

по КК и КР на с. Масларево, община Полски Тръмбеш, съгласно техническо задание и 

скица предложение. 

 

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

Становище № СА-01-02-9/ 21.06.2022 г. на главния архитект на 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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 494 

 

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

администрация, чл. 127, ал.9 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

Приема Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия 

устройствен план на Община Полски Тръмбеш за 2021 година 

 

 

Приложение: Годишен доклад по наблюдението и контрола при прилагането на Общия 

устройствен план на Община Полски Тръмбеш за 2021 година 

 

 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 495 

 

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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, по мярка МИГ 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“ , М07 – Основни услуги в обновяване на селата в селските райони, 

Процедура № BG06RDNP001-19.158, за изпълнение на проект: „Реконструкция и основен 

ремонт на съществуващи площадки за игра, плочници и прилежащ терен към тях на ДГ 

„Детски свят“ в поземлен имот с идентификатор 57354.300.2387 по КК и КР на гр.Полски 

Тръмбеш“. 

  2.Проектът съответства на приоритетите на Общинския план за развитие на община 

Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г., на Плана за интегрирано развитие на община Полски 

Тръмбеш за периода 2021-2027 г 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 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“. 

 

 

 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 496 

 

 

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 Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, по мярка МИГ 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“ , М07 – Основни услуги в обновяване на селата в селските райони, 

Процедура № BG06RDNP001-19.158, за изпълнение на проект: „ Текущ ремонт на Народно 

читалище „Просвета 1898-Страхилово“, с. Страхилово, община Полски Тръмбеш “. 

 2.Проектът съответства на приоритетите на Общинския план за развитие на община 

Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г., на Плана за интегрирано развитие на община Полски 

Тръмбеш за периода 2021-2027 г 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 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“. 

 

 

 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 497 

 

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

местната администрация, чл.124, ал.(2) и ал.(3) от Закона за публичните финанси и във връзка с 

чл.37 ал.(2) и ал.(3) от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш  реши: 

1. Приема промени по Бюджет 2022 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.1.1. Функция Отбрана и сигурност        -8 265 лв.; 

1.1.1.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“     

§ 10-00 – Издръжка          -8 265 лв.; 

в т.ч. средства от остатък към 31.12.2021г.       -8 265 лв.; 

1.1.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“  +8 265 лв. 

1.1.2.1. Дейност 550 „Центрове за социална интеграция и рехабилитация“     

§ 52 00 – Придобиване на ДМА        +8 265 лв.; 

 

II. Приходи за местни дейности 

2.1.1. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите     -1 214 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)        - 1 214 лв.; 

2.1.2. Постъпления от продажба на нефинансови активи               + 7 284 лв.; 

в т. ч.: 

§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради                 +7 284 лв.; 

III. Трансфери -местни дейности 

3.1.Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) (§62 00) 

в т.ч.: 

§§ 62 02 - предоставени трансфери (+/-)       -65 676 лв.; 

 

IV.Операции с финансови активи и пасиви – местни дейности 

4.1. § 93 00 - Друго финансиране - нето(+/-) (нето)                +64 385 лв.; 

в т. ч.:  

 

V.Разходи за местни дейности 

1.5.1. Функция „Общинска администрация“                   +3 570 лв. 

1.5.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“           

1.5.1.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ -  гр. Полски Тръмбеш         - 6 230 лв.; 

§10 00 – Издръжка              - 3 730 лв.; 

§ 53 00- Придобиване на НДА             -2 500 лв.; 

1.5.1.1.2. Дейност 122 „Общинска администрация“ - Кметство с. Обединение 



§ 10 00 – Издръжка                + 9 800 лв. 

 

 

 

 

 

1.5.2. Функция „Образование“             +8 940 лв.; 

1.5.2.1. Дейност 311 „Детски градини“ – гр. П. Тръмбеш 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА               +8 940 лв.; 

1.5.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално         -1 291 лв.; 

стопанство и опазване на околната среда“       

1.5.3.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“        

1.5.3.1.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие“ - гр. П Тръмбеш     

§ 10 00 – Издръжка                -2 100 лв.; 

1.5.3.1.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие“ – Кметство с.Раданово     

§ 10 00 – Издръжка                +2 100 лв.; 

1.5.3.3. Дейност 629 „Други дейности по опазване на  

околната среда“- гр. Полски Тръмбеш                                     - 1 291 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                 -1 291 лв.; 

1.5.4. Функция „Други дейности по икономиката“                    +60 500 лв.; 

1.5.4.1. Дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и 

пътищата“- гр. Полски Тръмбеш                        +2 500 лв.; 

§ 53 00 - Придобиване на НДА              +2 500 лв.; 

1.5.4.2. Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“- гр. П. 

Тръмбеш 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                -7 000 лв.; 

 

1.5.4.3. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- гр. П. Тръмбеш 

§§ 52 00 – Придобиване на ДМА                        +65 000 лв.; 

1.6.1. Функция Разходи некласифицирани в другите функции        -66 940 лв.; 

998 „Резерв“ 

§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи                    -66 940 лв.; 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт за 2022на Община Полски Тръмбеш: 

 

2.1. Обекти финансирани със средства от преходен остатък по бюджета с източник 

целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации: 

 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Автомобил 65 000 73 265 

 

 

2.2. Обекти финансирани със средства от приватизация: 

 

параграф наименование било става 

§ 51 00 „Основен ремонт на площадки за игра и вертикална 

планировка в двора на ДГ „Детски свят“ гр. Полски 

0 8 940 



Тръмбеш“ – работен проект 

§ 52 00 Автомобил 30 000 23 000 

§ 52 00 Товарен автомобил  0 25 000 

§ 52 00 Придобиване на 1/3 идеална част от дворно място 

цялото с площ 1 800 кв.м., представляващо УПИ VII-

349, в кв. 42 по ПУП на с. Петко Каравелово, както и 

първи етаж с обща площ 407 кв.м. от построената в този 

парцел сграда. 

0 40 000 

 

3. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от 

Европейския съюз: 

 

3.1 Проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш” по ОП 

„Околна среда 2014-2020 г.“, Договор № Д -34-28/05.05.2020г. с номер в ИСУН 

BG16M1OP002-2.010-0005-C01: 

1. Трансфери: 

§§ 62 00 - Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

 Европейския съюз (нето)               +65 676 лв.; 

2. Разходи: 

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения                 +3 800 лв. 

§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели            +1 194 лв.; 

§ 10-00  – Издръжка                           +60 682 лв.; 

  

4. Утвърждава допълнение на списъка на лицата и длъжностите, на които ще се 

покриват транспортните разноски, съгласно чл.35, ал.(1) и ал.(2) от ПМС 

№31/17.03.2022г., както следва: 
 

№ по 

ред 

Име, презиме, фамилия Длъжност Маршрут 

27. Елиз Караманлиева Треньор гр. Свищов – гр. Полски Тръмбеш – гр. 

Свищов 

28. Красен Кирилов Управител спортни 

дейности 

с. Иванча – гр. Полски Тръмбеш – с. 

Иванча 

29. Виктор Василев Спасител гр. Велико Търново – гр. Полски 

Тръмбеш – гр. Велико Търново 

 

5. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи. 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 498 

 

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

11 

Бивш стоматологичен кабинет, заедно с общи части от чакалня и сервизни помещения 

с обща полезна площ 22,35 кв.м., за извършване на извънболнична медицинска помощ, 

намиращи се на първия етаж в сградата на СЗУ с. Раданово, представляваща сграда с 

идентификатор 61279.500.98.1 по КК и КР на с. Раданово, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №118/01.07.1999 г. на Община Полски Тръмбеш.  

 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 г. 

Под №12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 да се включат следните имоти общинска собственост, 

а именно: 

12 

УПИ VII „За сеновал” кв. 41а по ПУП на с. Каранци с площ 3255 кв.м., заедно с 

построените в него сеновал със ЗП 300 кв.м. и навес със ЗП 126 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №2968/25.01.2011 г. на Община Полски Тръмбеш. 

13 
ПИ XII-262 кв.59 по ПУП на с. Полски Сеновец с площ 620 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №322/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

14 

УПИ XIII-262 кв.59 по ПУП на с. Полски Сеновец с площ 680 кв.м., заедно с 

построения в него общински обор и сеновал със ЗП 168 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №315/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

15 
УПИ I кв.4 по ПУП на с. Масларево с площ 1900 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3906/10.05.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

16 
УПИ II кв.4 по ПУП на с. Масларево с площ 1960 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3907/10.05.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

17 
УПИ III кв.4 по ПУП на с. Масларево с площ 1900 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3908/10.05.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

18 
УПИ IV кв.4 по ПУП на с. Масларево с площ 1900 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3909/10.05.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

19 

УПИ I „За производствени и складови дейности” кв.79 по ПУП на с. Петко Каравелово 

с площ 80264 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2437/03.04.2007 г. 

на 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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 499 

 

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

администрация, във връзка чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.14, ал.1 и ал.6 от 

Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

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

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Чистота-Полски 

Тръмбеш” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара Планина” №17, следната 

движима вещ частна общинска собственост, а именно: Колесен багер NEW HOLLAND LB 115 

B-4PS с рег. № ВТ 02957. 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 500 

 

 

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

администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и чл.14, ал.7 от 

Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ”, ЕИК 

104508659, със седалище и адрес на управление: с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш, обл. 

Велико Търново, представлявана от Д-р Емил Денчев Енчев, част от недвижим имот, а именно: 

бивш стоматологичен кабинет, заедно с общи части от чакалня и сервизни помещения с обща 

полезна площ 22,35 кв.м., за извършване на извънболнична медицинска помощ, намиращи се на 

първия етаж в сградата на СЗУ с. Раданово, представляваща сграда с идентификатор 

61279.500.98.1 по КК и КР на с. Раданово, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№118/01.07.1999 г. на Община Полски Тръмбеш.  

2. Определя десет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1 при месечен 

размер на наемната вноска 20,00 лева /двадесет лева/, с включен ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем с 

ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ЛЕКАРСКИ 

КАБИНЕТ Д-Р ЕМИЛ ЕНЧЕВ”. 

4. 30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на 

дейности от местно значение на територията на село Раданово. 

 

Приложение: 1.Копие от Заявление с рег.индекс №СА-02-05-5496/03.06.2022 г. 

            2.Копие от АОС №118/01.07.1999 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 15 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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 501 

 

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

администрация, във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6 ал.1 от 

Наредба за търговете и конкурсите и Решение №411 по Протокол №29/27.01.2022 г. на ОбС 

Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши: 

1. Открива процедура по приватизация за общински нежилищен имот, невключен в 

капитала на търговско дружество, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61279.500.796 

с площ 5822 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР на село 

Раданово, частна общинска собственост, съгласно АОС №3429/04.02.2015 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване при условията на глава 

пета, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите, на общински нежилищен имот, невключен 

в капитала на търговско дружество, представляващ Поземлен имот с идентификатор 

61279.500.796 с площ 5822 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР 

на село Раданово, частна общинска собственост, съгласно АОС №3429/04.02.2015 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта. 

4. Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият търга участник няма 

право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата дължимата сума, представляваща 

разликата от достигнатата тръжна цена и внесеният депозит. 

5. Определя начална тръжна цена в размер на 76 880,00 лева /седемдесет и шест хиляди 

осемстотин и осемдесет лева/, без включен ДДС /сделката е облагаема с ДДС/.  

6. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 на сто от началната тръжна цена. 

7. Определя депозит за участие в търга парична вноска в размер на 35 000,00 /тридесет и 

пет хиляди/ лева, който се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при ЦКБ 

клон Велико Търново - BG08 СЕСВ 9790 3310 2233 00, BIC на ЦКБ АД: CECBBGSF, в срок до 

12,00 часа на 20-я ден след датата на обнародване на решението в "Държавен вестник".  В срок 

5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на спечелил 

участник органът за приватизация освобождава депозитите на участниците, като депозитът на 

спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се 

прихваща от цената. 

8.Утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, която съдържа:. 

8.1 обстоятелствата по чл.6 ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни 

данни за всяко от тях; 

8.2 изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга; 

8.3 основания за недопускане до участие в търга; 



8.4 разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор 

за приватизация; 

8.5 проект на договор за продажба на обекта на търга; 

8.6 информационен меморандум. 

9. Всички заинтересувани лица могат да закупят тръжна документация в информационен 

център за обслужване на граждани при общинска администрация гр.П. Тръмбеш, ул. "Черно 

море" №4, след заплащане на 444,00 /четиристотин четиридесет и четири/ лева, с включен 

ДДС, в срок до 16,30 часа на 17-я ден след датата на обнародване на решението в "Държавен 

вестник". 

10.Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната 

документация: 

10.1 по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено 

пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват документация от името на 

друго физическо лице; 

10.2 по отношение на юридическите лица: заверено копие от документ удостоверяващ 

ЕИК на фирмата за вписване на юридическите лица в търговския регистър към Агенцията по 

вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако 

представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от 

документ за регистрация. 

11. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на 

обнародването на това Решение в "Държавен вестник" до 11,00 часа на 20-я ден след датата на 

обнародване на решението в "Държавен вестник", след закупена тръжна документация. 

12. Предложения за участие в търга се подават до 16,00 часа на 20-я ден след датата на 

обнародване на решението в "Държавен вестник" в запечатан непрозрачен плик, върху който се 

отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация. 

13. Търгът да се проведе при следните условия: на 21-я ден след датата на обнародване 

на решението в "Държавен вестник", начало на търга 11,00 часа, място на търга - заседателна 

зала №403 в сградата на Общинска администрация гр.Полски Тръмбеш. 

14.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови процедури по 

провеждането на търга, да назначи тръжна комисия, която в срок 3 работни дни след 

провеждането на търга да представи на органа по приватизация, протокол от търга. 

  

 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 502 

 

 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.30 ал.1 и ал.3, чл.45 ал.1 т.6 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 присъствен публичен търг с тайно наддаване по 

реда на глава шеста, раздел III от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, на движими вещи, частна 

общинска собственост, като приема изготвените пазарни оценки на автомобилите и определя 

начална тръжна цена съответно:  

1.1 Товарен автомобил ИЖ 2717-230 с рег.№ ВТ 7291 АК, частна общинска собственост, 

с начална тръжна цена 490,00 лева /четиристотин и деветдесет лева/ без включен ДДС. 

1.2 Товарен автомобил Фиат Добло с рег.№ ВТ 2396 КА, частна общинска собственост, с 

начална тръжна цена 1 040,00 лева /хиляда и четиридесет лева/ без включен ДДС. 

1.3 Лек автомобил Мицубиши Паджеро Пинин с рег.№ ВТ 6067 ВС, частна общинска 

собственост, с начална тръжна цена 2 150,00 лева /две хиляди сто и петдесет лева/ без включен 

ДДС. 

1.4 Лек автомобил Фолксваген Крафтер с рег.№ ВТ 6001 КА, частна общинска 

собственост, с начална тръжна цена 5 000,00 лева /пет хиляди лева/ без включен ДДС. 

1.5 Специален автомобил Ивеко Турбо Дейли 40-10 с рег.№ ВТ 3319 ВА, частна 

общинска собственост, с начална тръжна цена 3 975,00 лева /три хиляди деветстотин 

седемдесет и пет лева/ без включен ДДС. 

2.Определя депозит за участие в размер на 50 % от началната тръжна цена на 

автомобила, за който се кандидатства. 

3.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 за всеки автомобил. 

Приложение: 1.Копие от 5 броя свидетелства за собственост на МПС. 

  2. Копие от 5 броя пазарни оценки на автомобилите. 

 

 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 503 

 

 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: УПИ VII „За 

сеновал” кв. 41а по ПУП на с. Каранци с площ 3255 кв.м., заедно с построените в него сеновал 

със ЗП 300 кв.м. и навес със ЗП 126 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС 

№2968/25.01.2011 г. на Община Полски Тръмбеш. 

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

размер на 13 790,00 лева /тринадесет хиляди седемстотин 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 6 000,00 лева /шест 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. Каранци. 

Приложение: 1.Копие от АОС №2968/25.01.2011 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

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

3657/12.04.2022 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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 504 

 

 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: УПИ I „За 

производствени и складови дейности” кв.79 по ПУП на с. Петко Каравелово с площ 80264 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2437/03.04.2007 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

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

размер на 1 207 500,00 лева /един милион двеста и седем хиляди и петстотин 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 600 000,00 лева /шестстотин 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. Петко Каравелово. 

Приложение: 1.Копие от АОС №2437/03.04.2007 г.; 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 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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 505 

 

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 присъствен публичен търг с тайно наддаване по 

реда на глава шеста, раздел III от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, на недвижими имоти, частна 

общинска собственост, находящи се в село Масларево, като приема изготвените пазарни 

оценки на имотите и определя начална тръжна цена съответно:  

1.1 УПИ I кв.4 по ПУП на с. Масларево с площ 1900 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3906/10.05.2022 г. на Община Полски Тръмбеш, с начална тръжна цена 

5 600,00 лева /пет хиляди и шестстотин лева/ без включен ДДС. 

1.2 УПИ II кв.4 по ПУП на с. Масларево с площ 1960 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3907/10.05.2022 г. на Община Полски Тръмбеш, с начална 

тръжна цена 5 790,00 лева /пет хиляди седемстотин и деветдесет лева/ без включен ДДС. 

1.3 УПИ III кв.4 по ПУП на с. Масларево с площ 1900 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3908/10.05.2022 г. на Община Полски Тръмбеш, с начална 

тръжна цена 5 600,00 лева /пет хиляди и шестстотин лева/ без включен ДДС. 

1.4 УПИ IV кв.4 по ПУП на с. Масларево с площ 1900 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3909/10.05.2022 г. на Община Полски Тръмбеш, с начална 

тръжна цена 5 600,00 лева /пет хиляди и шестстотин лева/ без включен ДДС. 

2.Определя депозит за участие в размер на 50 % от началната тръжна цена на имота, за 

който се кандидатства. 

3.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 за всеки имот. 

4. 30% от постъпленията от продажбата на имотите по т.1 да се използват за 

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

инфраструктура на територията на село Масларево. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-5573/06.06.2022 г. 

  2. Копие от АОС №3906/10.05.2022 г. 

  3. Копие от АОС №3907/10.05.2022 г. 

  4. Копие от АОС №3908/10.05.2022 г. 

  5. Копие от АОС №3909/10.05.2022 г. 

  6.Копие от удостоверения за данъчна оценка на имотите. 

  7.Копие от доклад за пазарна оценка на имотите. 



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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 506 

 

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 присъствен публичен търг с тайно наддаване по 

реда на глава шеста, раздел III от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, на недвижими имоти, частна 

общинска собственост, находящи се в село Полски Сеновец, като приема изготвените пазарни 

оценки на имотите и определя начална тръжна цена съответно:  

1.1 ПИ XII-262 кв.59 по ПУП на с. Полски Сеновец с площ 620 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №322/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш, с начална тръжна 

цена 2 000,00 лева /две хиляди лева/ без включен ДДС. 

1.2 УПИ XIII-262 кв.59 по ПУП на с. Полски Сеновец с площ 680 кв.м., заедно с 

построения в него общински обор и сеновал със ЗП 168 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №315/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш, с начална тръжна цена 8 500,00 

лева /осем хиляди и пестотин лева/ без включен ДДС. 

2.Определя депозит за участие в размер на 50 % от началната тръжна цена на имота, за 

който се кандидатства. 

3.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 за всеки имот. 

4. 30% от постъпленията от продажбата на имотите по т.1 да се използват за 

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

инфраструктура на територията на село Полски Сеновец. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-3806/15.04.2022 г. 

  2. Копие от АОС №322/17.09.2022 г. 

  3. Копие от АОС №315/17.09.2022 г. 

  4.Копие от удостоверения за данъчна оценка на имотите. 

  5.Копие от доклад за пазарна оценка на имотите. 

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 №35/30.06.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 507 

 

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

администрация, чл.137, ал.1 от Търговския закон, чл.27 и чл.28, ал.2 от Наредба за 

условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието 

в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община 

Полски Тръмбеш на Общински съвет Полски Тръмбеш, във връзка с Покана за Общо 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. 

Велико Търново с изх.№1-5632/13.06.2022 г., което ще се проведе на 22.07.2022 г. от 11:00 

часа, по седалище на дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, 

заседателна зала №401, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:                                                   

 Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

да представлява Община Полски Тръмбеш в Общо събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-

5632/13.06.2022 г., което ще се проведе на 22.07.2022 г. от 11:00 часа, по седалище на 

дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, а при 

невъзможност да участва, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Николай Георгиев 

Буюклиев – Началник отдел „Общинска собственост” при Община Полски Тръмбеш, да 

участва вместо него, като гласува както следва: 

 

По точка 1 от дневния ред: 

 1. Освобождаване на управителя на „ВиК Йовковци" ООД гр. В.Търново във 

връзка с подадено от него заявление от 08.12.2021г. 

 С Проект за решение: ОС на съдружниците освобождава управителя на „ВиК 

Йовковци" ООД гр.В.Търново във връзка с подадено от него заявление от 08.12.2021г.  – 

да гласува положителен вот. 

 

По точка 2 от дневния ред:  

2.Избор на временно изпълняващ длъжността управител на „ВиК Йовковци" ООД 

гр.В.Търново за срок до провеждане на конкурс, определяне на възнаграждението му и 

упълномощаване на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи 

договор за възлагане на управление на дружеството с новоизбрания управител. 

С Проект за решение: ОС взема следните решения по тази точка от дневния ред: 

2.1.Избира Илия Александров Сирмов за временно изпълняващ длъжността 

управител на „ВиК Йовковци" ООД гр.В.Търново за срок до провеждане на конкурс за 

избор на управител на дружеството. – да гласува положителен вот. 



2.2.Възнаграждението на новоизбрания управител се определя в съответствие с 

изискванията на чл.56 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. 

– да гласува положителен вот. 

2.3.Упълномощава министъра на регионалното развитие и благоустройството да 

сключи договор за възлагане на управлението с новоизбрания управител. – да гласува 

положителен вот. 

 

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 


