
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 543 

 

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 

01.07.2022г. до 30.09.2022г. 

 

 

 

 

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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 544 

 
На основание чл.21, ал.(1), връзка с ал.(2) и чл.45, ал.9, пр. второ от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, 

във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет гр. Полски 

Тръмбеш реши: 

Изменя Решение №527/29.09.2022 г. на ОбС Полски Тръмбеш с което е приета Наредба за 

допълнение на Наредбата за условията и редът за финансиране и подпомагане на физическата 

активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност на територията на 

Община Полски Тръмбеш, приета с Решение №295 по Протокол №18 от 25.03.2021г. на Общински 

съвет – Полски Тръмбеш по следния начин: в чл.16а, ал.2 думата „…молба…“ се заменя със 

„…заявление…“, а целият текст на решението придобива следния вид: 

Общински съвет Полски Тръмбеш Приема на Наредба за допълнение на Наредбата за условията 

и редът за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и 

спортно-туристическата дейност на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение №295 

по Протокол №18 от 25.03.2021г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш, както следва:  

§ 1. Създава се нов член 16а, със следното съдържание:  

„Чл.16а. (1) През годината може да предоставят и други средства на спортните клубове, извън 

финансирането по чл.3, ако важни обстоятелства налагат това, като например участие в значимо 

спортно и/или социално събитие. 

(2) Спортен клуб, желаещ да получи финансиране по ал.1 предоставя на вниманието на Кмета на 

Община Полски Тръмбеш заявление в свободен текст, като към него прилага доказателства, които 

доказват важността на обстоятелствата, налагащи допълнителното финансиране. 

(3) Кметът на Община Полски Тръмбеш преценява необходимостта от отпускането на 

допълнителни средства, като по своя преценка може да събере допълнителни доказателства, 

включително като изисква документи от спортния клуб. Ако счете, че обстоятелствата са от такова 

естество, че да налагат отпускането на допълнителни финанси, представя мотивирано предложение до 

Общински съвет Полски Тръмбеш, който взима решение по общия ред. Предоставеното от Общински 

съвет допълнително финансиране може да е в размер, различен от посочения от спортния клуб. 

(4) Ако исканото допълнително финансиране може да се осигури от бюджета за спортни 

дейности без с това да се променя бюджета на Община Полски Тръмбеш за съответната бюджетна 

година и се прецени, че са налице обстоятелства налагащи това, Кметът на Общината предоставя 

допълнителни средства със своя заповед, като предоставеното допълнително финансиране може да е в 

размер, различен от посочения от спортния клуб. 

(5) За предоставеното допълнително финансиране по ал.3 и ал.4 между Община Полски 

Тръмбеш и спортния клуб се подписва договор с конкретните права и задължения на страните. 

(6) За средствата, отпуснати по настоящия член се прилагат правилата на Раздел V и Раздел VI 

от настоящата наредба. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 545 

 

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“        

1.1.1.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“- гр. П. Тръмбеш-10 416 лв.; 

§ 10-00 – Издръжка                 -10 416 лв.; 

в т.ч. средства от остатък към 31.12.2021г.             -10 416 лв.; 

1.1.1.2. Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и  

производствени аварии“- гр. П. Тръмбеш               +10 416 лв.; 

§ 10-00 – Издръжка                 +10 416 лв.; 

1.1.2. Функция „Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи“   

1.1.2.1. Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“- гр. П. Тръмбеш    

§ 10-00 – Издръжка           +437 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА           -437 лв.; 

 

II. Приходи за местни дейности            +204 000 лв.; 

1.2.1. Имуществени и други местни данъци            +204 000 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 13 04 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин   +204 000 лв.; 

  

III. Трансфери – местни дейности                 
1.3.1. § 61 00 – Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)      

в т.ч.:  

§§ 61 01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)        +162 324 лв.; 

§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)         -162 324 лв.; 

 

IV.Временни безлихвени заеми – местни дейности                     -204 000 лв.; 

1.4.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки  

за средствата от Европейския съюз (нето)                         -204 000 лв.; 

 

V.Разходи за местни дейности 

1.5.1. Функция „Общинска администрация“                        +50 004 лв.; 

1.5.1.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ – гр. П. Тръмбеш          +37 440 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                      -6 390 лв.; 

§51 00 - Основен ремонт на ДМА               +46 180 лв.; 

§ 53 00 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи                         -2 350 лв.; 

1.5.1.1.2 Дейност 122 „Общинска администрация“ – с. Обединение          +12 564 лв.; 



 

 

 

 

§10 00 – Издръжка                  +12 564 лв.; 

1.5.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“     -919 лв.; 

1.3.2.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“-П.Тръмбеш     -919 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                      -919 лв.; 

1.5.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“            -135 798 лв.; 

1.5.2.1 Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“ - гр. П Тръмбеш               -135 798 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА               -135 798 лв.; 

1.5.4. Функция „Икономически дейности и услуги“            +82 713 лв.; 

1.5.4.1. Дейност 827 „Развитие на селските райони“ – гр. Полски Тръмбеш         +20 857 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                 -14 562 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА               +35 419 лв.; 

1.5.4.2. Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и              

далекосъобщенията“ – гр. Полски Тръмбеш               - 6 174 лв.; 

§ 43 00 – Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия            -6 174 лв.; 

1.5.4.3. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – гр. Полски Тръмбеш          -4 000 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                   -8 200 лв.; 

§ 54 00 - Придобиване на земя                 +4 200 лв.; 

1.5.4.4. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – с. Климентово         +72 030 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА               +72 030 лв.; 

1.5.5. Функция Разходи некласифицирани в другите функции            +4 000 лв.; 

998 „Резерв“ 

§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи              +4000 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 

§ 51 00 "Промяна на предназначението на самостоятелен обект 

с идентификатор 57354.300.1135.1.1 в център за 

обществена подкрепа за групови занимания за деца и 

семейства и монтаж на съоръжения за занимания на 

открито"-РП и СМР 

143 748 143 311 

 

2.1. Обекти финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2022 

параграф наименование било става 

§51 00 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на общинска администрация – ИП и СМР 

12 000 58 180 

§ 51 00 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда 

ДСП"-РП и СМР 

24 100 23 181 

§ 51 00 'Реконструкция на ул. «Търговска» - гр. Полски Тръмбеш 

– ИП и СМР вкл.  със средства по ПМС №360/2020 и 

ПМС 377/25.11.2021г. 

698074 552 226 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Ропотамо“ – гр. П. Тръмбеш“ 3 180 4 440 

§51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Христо Козлев“ – гр. П. 4 350 5 760 



Тръмбеш“ 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка на ул. „Поп 

Сава“ – гр. П. Тръмбеш“ 

2 880 0 

  

 

  

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на улична настилка на ул. „Хайдут 

Сидер“ – гр. П. Тръмбеш“ 

2 450 0 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Изворова“ – гр. П. Тръмбеш“ 0 3 780 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Стрема“ – гр. П. Тръмбеш“ 0 3 240 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „20-ти април“ – гр. П. 

Тръмбеш“ 

2 590 3 780 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Марица“ – гр. П. Тръмбеш“ 2 800 3 780 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Д-р Петър Берон“ – гр. П. 

Тръмбеш“ 

5 900 7 680 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Яворова“ – гр. П. Тръмбеш“ 5 700 7 440 

§ 51 00 Рехабилитация на съществуващ парк УПИ I, кв. 109 по 

ПУП П.Тръмбеш(Славейков) 

39 700 25 138 

§ 51 00 Реконструкция на покрив на съществуваща сграда с. 

Климентово, общ. Полски Тръмбеш, кв.52 УПИ II“ 

0 72 030 

§ 52 00 „Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ 

57354.300.389 по КККР на гр. Полски Тръмбеш” 

0 35 419 

§ 53 00 Програмен продукт 2 350 0 

 

2.3. Обекти финансирани със средства от приватизация 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Автомобил за ОП "ПРОИ". 25 000 21 000 

§ 52 00 Придобиване на първи етаж с обща площ 407 кв. м. от 

сграда построена в УПИ VII-349, в кв. 42 по ПУП на с. 

Петко Каравелово. 

40 000 35 800 

§ 54 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 

0 4 200 

 

 

 

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

Европейския съюз: 

5.1 Проект „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на 

отпадъците в община Полски Тръмбеш“ (с номер в ИСУН BG16M1OP002-2.009-0047-C01): 

1. Временни безлихвени заеми:    

§ 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки  

за средствата от Европейския съюз (нето)             +204 000 лв.; 

3. Разходи: 

§ 10-00 – Издръжка              +204 000 лв.; 

 

4. Средствата, представляващи остатък по бюджета на Община Полски Тръмбеш към 

30.09.2022г. от одобрените с чл. 1, ал. 5, т. 14 от Закона за държавния бюджет на Република 

България за 2021 г. допълнителни трансфери по бюджетите на общините, да се разходват 

и за текуща издръжка в местна дейност 122 „Общинска администрация“.  

 



5. Дава съгласие за финансиране на НЧ “ Мита Стойчева - 1900“ с. Обединение в 

размер на 700 лв., необходими за покриване на разходи за заплащане на общински такси. 

Средствата да бъдат осигурени от Дейност 738 „ Читалища“ - дофинансирана делегирана 

от държавата дейност, § 45-00 – С-дии и др. текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел дейност; 

 

    6. 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 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 546 

 

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

администрация,  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1.Дава съгласието си за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.020 – 

Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински 

сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна 

ефективност“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.. за изпълнение на проект:  

„Подобряване на енергийната ефективност, чрез въвеждане на активни и пасивни мерки в 

сградата на общинска администрация, гр. Полски Тръмбеш“. 

 2.Дейностите включени в проекта съответстват 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. 

 3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви необходимата документация 

в съответствие с условията за кандидатстване . 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 547 

 

 

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

администрация,  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1.Дава съгласието си за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици 

„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари 

и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. за 

изпълнение на проект: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Полски Тръмбеш“. 

 2.Дейностите включени в проекта съответстват 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. 

 3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви необходимата документация 

в съответствие с условията за кандидатстване. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 548 

 

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

13 

Лекарски кабинети №26 и №27 с обща полезна площ съответно 12,60 кв.м. и 14,10 

кв.м., намиращи се на втория етаж в сградата на болницата в гр. Полски Тръмбеш, 

представляваща сграда с идентификатор 57354.300.1038.1 по КККР на гр.Полски 

Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3047/19.12.2011 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

1.2 Земеделски земи: 

землище № имот  НТП местност  АОС площ дка. 

Масларево  47439.136.1  Овощна градина Карашки път №3726/26.07.2018 г. 11.874 

Масларево  47439.136.2  Овощна градина Карашки път №3727/26.07.2018 г. 12.967 

4.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2022 г. 

2 

Терен с площ 2,000 дка, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

41246.45.40 по КККР на с. Клименотово, целият с площ 22,911 дка, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3932/14.10.2022 г., за разполагане на пчелни семейства. 

3 

Терен с площ 4,000 дка, находящ се в североизточната част на поземлен имот с 

идентификатор 61279.56.62 по КК и КР на с. Раданово, целият с площ 68,318 дка, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №3933/14.10.2022 г., за разполагане на 

пчелни семейства. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 549 

 

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: Авто кран PALFINGER модел - 

PK5200A, сериен № 8620105. 

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 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 550 

 

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

администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.39, ал.3, от Закона 

за общинската собственост, чл.42, ал.6 от 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. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Георги Димитров Йорданов, с адрес: 

гр. Горна Оряховица, ул. „П.Р.Славейков” № 17, собственик на 160 броя пчелни семейства, с 

регистрационен номер на пчелина №5183-0121, терен с площ 4,000 дка, находящ се в 

североизточната част на поземлен имот с идентификатор 61279.56.62 по КК и КР на с. 

Раданово, целият с площ 68,318 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3933/14.10.2022 г., за разполагане на пчелни семейства. 

2.Определя десет годишен срок за ползването на имота, при годишен наем в размер на 

16,00 лева /шестнадесет лева/. Годишния наем се индексира в началото на всяка календарна 

година с процент равен на общият инфлационен индекс на потребителските цени на годишна 

база за предходната календарна година, определен и обявен от НСИ.  

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

Димитров Йорданов. 

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

местно значение на територията на село Раданово. 

 Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-7749/29.07.2022 г.; 2.Копие от АОС 

№3933/14.10.2022 г.; 3.Декларация за пчелин №5183-0121. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 551 

 

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

администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.39, ал.3, от Закона 

за общинската собственост, чл.42, ал.6 от 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. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Иван Тодоров Иванов, с адрес: с. 

Климентово, общ. Полски Тръмбеш, ул.”Самуил” № 7, собственик на 24 броя пчелни 

семейства,  с регистрационен номер на пчелина №5183-0046, терен с площ 2,000 дка, 

представляващ част от поземлен имот с идентификатор 41246.45.40 по КККР на с. 

Клименотово, целият с площ 22,911 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3932/14.10.2022 г., за разполагане на пчелни семейства. 

2.Определя десет годишен срок за ползването на имота, считано от 26.11.2022 г., при 

годишен наем в размер на 8,00 лева /осем лева/. Годишния наем се индексира в началото на 

всяка календарна година с процент равен на общият инфлационен индекс на потребителските 

цени на годишна база за предходната календарна година, определен и обявен от НСИ.  

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с Иван Тодоров 

Иванов. 

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

местно значение на територията на село Климентово. 

 Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-6976/11.07.2022 г.; 2.Копие от АОС 

№3932/14.10.2022 г.; 3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5183-0046. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 552 

 

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

администрация, във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и ал.2, 

чл.45, ал.1, т.1 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

Лекарски кабинети №26 и №27 с обща полезна площ съответно 12,60 кв.м. и 14,10 кв.м., 

намиращи се на втория етаж в сградата на болницата в гр. Полски Тръмбеш, представляваща 

сграда с идентификатор 57354.300.1038.1 по КККР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №3047/19.12.2011 г. на Община Полски Тръмбеш. 

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

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 43,00 лева /четиридесет и 

три лева/, без ДДС /Сумата е облагаема с 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 град Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие на АОС №3047/19.12.2011 г. на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 553 

 

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 идентифиактор 41246.501.709 по КККР на с. Климентово с площ 885 кв.м. и НТП „За 

друг вид застрояване”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3916/26.08.2022 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

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

размер на 6 000,00 лева /шест хиляди лева/, без включен ДДС.  

3.Определя стъпка за наддаване  в размер  на 5 % върху началната тръжна цена. 

4.Определя депозит за участие в размер на 3 000,00 лева /три 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. Климентово. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3916/26.08.2022 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка.; 4.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-

7416/20.07.2022 г. 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 554 

 

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 40782.500.384 по КК и КР на с. Куцина, с площ 1216 кв.м. и НТП 

„Незастроен имот за жилищни нужди”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3917/26.08.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

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

размер на 7 300,00 лева /седем хиляди и триста лева/, без включен ДДС.  

3.Определя стъпка за наддаване  в размер  на 5 % върху началната тръжна цена. 

4.Определя депозит за участие в размер на 3 500,00 лева /три хиляди 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 №3917/26.08.2022 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-

8018/03.08.2022 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 555 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.5 от  Закона за общинската 

собственост, във връзка с чл.34а, ал.5 от Закона за държавната собственост, Общински съвет гр. Полски 

Тръмбеш  реши: 

1.Обявява за частна общинска собственост, следните имоти – общинска собственост, засегнати 

от обект : „Кръгово крастовище при пресичане на път III-502 „Полски Тръмбеш – Обединение – III-405” 

при км. 11+516 с път III-504 „Самоводене-Обединение-Алеково”: 

1.1.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1112 по КККР на с. Обединение с площ 

152 кв.м. и НТП „За друг вид озеленени площи”, общинска собственост, съгласно АОС 

№3934/14.10.2022 г. 

1.2.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1103 по КККР на с. Обединение с площ 

140 кв.м. и НТП „За друг обществен обект, комплекс”, общинска собственост, съгласно АОС 

№3936/14.10.2022 г. 

1.3.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1109 по КККР на с. Обединение с площ 

196 кв.м. и НТП „За второстепенна улица”, общинска собственост. 

1.4.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1110 по КККР на с. Обединение с площ 

324 кв.м. и НТП „За второстепенна улица”, общинска собственост. 

1.5.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1106 по КККР на с. Обединение с площ 

949 кв.м. и НТП „За второстепенна улица”, общинска собственост. 

2.Дава съгласие, след влизане в сила на решението по т.1, за безвъзмездно прехвърляне в 

собственост на държавата в лицето на Агенция „Пътна инфраструктура” към Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, на следните имоти общинска собственост:  

2.1.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1112 по КККР на с. Обединение с площ 

152 кв.м. и НТП „За друг вид озеленени площи”, общинска собственост, съгласно АОС 

№3934/14.10.2022 г. 

2.2.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1103 по КККР на с. Обединение с площ 

140 кв.м. и НТП „За друг обществен обект, комплекс”, общинска собственост, съгласно АОС 

№3936/14.10.2022 г. 

2.3.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1109 по КККР на с. Обединение с площ 

196 кв.м. и НТП „За второстепенна улица”, общинска собственост. 

2.4.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1110 по КККР на с. Обединение с площ 

324 кв.м. и НТП „За второстепенна улица”, общинска собственост. 

2.5.Пеземлен имот с проектен идентификатор 53014.500.1106 по КККР на с. Обединение с площ 

949 кв.м. и НТП „За второстепенна улица”, общинска собственост. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите законови 

процедури. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 556 

 

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

местната администрация (ЗМСМА),  Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 
  Изменя и допълва Решение №  541/29.09.2022 г., на ОбС Полски Тръмбеш, както 

следва:   

  Общински съвет Полски Тръмбеш дава съгласие Община Полски Тръмбеш да 

кандидатства с проектно предложение по Целева програма „Патронажна мобилност за 

доставка на топъл обяд” пред Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и 

социалната политика до 36 000 лв. и съфинансиране от Община Полски Тръмбеш на не по-

малко от 11 % от общия бюджет на проекта. 

 Община Полски Тръмбеш да заплати цялата сума при доставка на автомобила. 

 Частта, представляваща финансиране от Фонд „Социална закрила” ще бъде 

възстановена след приемане на извършените дейности. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 557 

 

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 за предоставяне на БФП 

№BG06RDNP001-7.001-0063-С01/03.12.2021г., проект „Реконструкция на уличната мрежа в 

община Полски Тръмбеш”  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 

105 874.97 лева (словом сто и пет хиляди, осемстотин седемседесет и четири лева,  и деветдесет 

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

договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.001-0063-

С01/03.12.2021г., проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Полски Тръмбеш” , 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура”  от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони „ 

№BG06RDNP001-7.001-УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и 

съществуващи улици и тротоари и съораженията и принадлежностите към тях” 

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

за получаване на авансовото плащане по договор №BG06RDNP001-7.001-0063-С01/03.12.2021г. 

и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 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 №39/27.10.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 558 

 

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 за предоставяне на БФП 

№BG06RDNP001-7.001-0063-С01/03.12.2021г., проект „Реконструкция на уличната мрежа 

в община Полски Тръмбеш”  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   529 374.85лева, (петстотин двадесет и девет хиляди, триста седемдесет и 

четири лева и осемдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на 

авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG06RDNP001-7.001-0063-С01/03.12.2021г., проект „Реконструкция на уличната мрежа 

в община Полски Тръмбеш” , Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура”  от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони „ №BG06RDNP001-7.001-УЛИЦИ „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съораженията и принадлежностите към тях”. 

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

документи за получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-

0063-С01/03.12.2021г., проект „Реконструкция на уличната мрежа в община Полски 

Тръмбеш” и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 


