
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 669 

  

На основание чл.21, ал.1, т.1, т.23 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет – 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

Открива процедура за определяне на един съдебен заседател за Окръжен съд – Велико 

Търново и определя правила за провеждането й, както следва: 

1.Избира Временна комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите 

за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико Търново и да проведе изслушване, в състав: 

 Председател – инж. Киро Маринов 

 Член – д-р Емил Енчев 

 Член – Диляна Арсова 

2. Кандидатите за съдебни заседатели трябва да бъдат дееспособни български граждани, 

които отговарят на изискванията, визирани в чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт: 

- да са на възраст от 21 до 68 години; 

- да имат настоящ адрес в Община Полски Тръмбеш, която попада в рамките на 

съдебния район на Окръжен съд – Велико Търново; 

- да имат завършено най- малко средно образование; 

- да не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

- да не страдат от психически заболявания; 

- да не са съдебни заседатели в друг съд; 

- да не са общински съветници от съдебния район, за който кандидатстват; 

- да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

- да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните 

работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния 

район, за който кандидатстват. 

3. В срок до 19.08.2019г. кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Велико 

Търново подават в Общински съвет – Полски Тръмбеш следните документи: 

- подробна автобиография, подписана от кандидата; 

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование; 

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване; 

- данни за контакт на две лица, към които Общински съвет да се обръща за препоръки; 

- мотивационно писмо; 

- писмено съгласие; 

- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ; 

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност 

и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16. юли 1973г. 

4. Утвърждава образци на следните документи: 

- заявление за кандидатстване – Приложение №1; 

- декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ – Приложение №2; 

- писмено съгласие – Приложение №3; 



 

 

 

 

5. Временната комисия провежда изслушване на кандидатите при спазване изискванията 

на чл.68 и чл.68а от Закона за съдебната власт и съставя доклад за протичането му, който се 

публикува на интернет страницата на Община Полски Тръмбеш и се предоставя на Общински 

съвет – Полски Тръмбеш в 7-дневен срок преди гласуването за определяне на кандидата за 

съдебен заседател за Окръжен съд – Велико Търново. 

  

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 670 

  
 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 2019 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Приходи за делегирани от държавата дейности: 

1.1.1. § 36 00 - Други приходи         +12 000 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 36 19 - други неданъчни приходи        +12 000 лв. 

 

II. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.2.1. Функция „Общи държавни служби“      +12 000 лв.; 

1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“        

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

 и служебни правоотношения           +9 300 лв. 

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели      +2 700 лв. 

1.2.1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 252 900 лв.; 

 

III. Приходи за местни дейности 

1.3.1. § 13 00 – Имуществени и други местни данъци       +50 000 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 13 01 – данък върху недвижимото имущество      +15 000 лв.; 

§§ 13 03 – данък върху превозните средства       +45 000 лв.; 

1.3.2. § 36 00 - Други приходи         +16 800 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 36 19 - други неданъчни приходи        +16 800 лв.; 

1.3.3. § 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите      +5 500 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)         +5 500 лв.; 

1.3.4. § 40 00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи             +103 048 лв.; 

§§ 40 23 - постъпления от продажба на друго оборудване, машини и съоръжения    +4 200 лв.; 

§§ 40 30 - постъпления от продажба на нематериални дълготрайни активи  +95 109 лв.; 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя         +3 739 лв.; 

  

IV. Трансфери – местни дейности 

1.4.1. § 61 00 – Трансфери между бюджети (нето)      -236 574 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)  -236 574 лв.; 

 

V. Операции с финансови активи и пасиви – местни дейности 

1.5.1. § 93 00 - Друго финансиране - нето(+/-)      +236 574 лв. 



в т.ч.:  

 

 

 

§§ 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на 

други бюджетни организации (-/+)                +236 574 лв.; 

 

VI. Разходи за местни дейности 

1.6.1. Функция „Общи държавни служби“      +25 419 лв.; 

1.6.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“      +25 419 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка         +16 800 лв.; 

в т.ч. : 

§§ 10 51 - командировки в страната          -1 525 лв.; 

§§ 10 52 - краткосрочни командировки в чужбина      +1 525 лв.; 

§ 51 00 - Основен ремонт на ДМА        +6 877 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА         +1 742 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                +1 742 лв.; 

1.6.1.2. Дейност 123 „Общински съвет“        

§ 10 00 – Издръжка           

в т.ч. : 

§§ 10 51 - командировки в страната           -2 284 лв.; 

§§ 10 52 - краткосрочни командировки в чужбина        +2 284 лв.; 

1.6.2. Функция „Здравеопазване“           +8 141 лв.; 

1.6.2.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“   

§51- 00- Основен ремонт на ДМА           +8 141 лв.; 

1.6.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“       +41 205 лв.; 

1.6.3.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“   +19 605лв.; 

§ 10 00 – Издръжка         +13 093 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА        +6 512 лв.; 

1.6.3.2 Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие“      +21 600 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА       +21 600 лв.; 

1.6.3.3. Дейност 623 „Чистота“         

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения    +4 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка          - 4800 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА         +800 лв.; 

в т. ч. : 

§§ 52 01 придобиване на компютри и хардуер          +800 лв.; 

1.6.3.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

правоотношения в Дейност 623 „Чистота“ в размер на 341 488 лв.     

1.6.4. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“   +78 733 лв.; 

1.6.4.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“      

§ 52 – 00 - Придобиване на ДМА       +40 919 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 52 06 - изграждане на инфраструктурни обекти      +40 919 лв.; 

1.6.4.2. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с 

местен характер“          +37 814 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка         +32 000 лв.; 

в т. ч. : 

§§ 10 30 - текущ ремонт        +32 000 лв.; 

§ 51 00 - Основен ремонт на ДМА       +5 814 лв.; 

1.6.5. Функция „Икономически дейности и услуги“      +21 850 лв.; 

1.6.5.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“     +21 850 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА        +22 000 лв.; 

§ 52 – 00 - Придобиване на ДМА               -150 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения                  -3 700 лв.; 

§§ 52 05 - придобиване на стопански инвентар        +3 550 лв.; 



 

 

 

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

основен ремонт за 2019 на Община Полски Тръмбеш: 

2.1. Обекти финансирани с приходи от приватизация и продажба на нефинансови активи 

параграф наименование било става 

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

ИП и СМР 

35 558 42 070 

§51 00 Рехабилитация на Общински парк, находящ се в 

ПИ57354.300.518 по КККР на гр. Полски Тръмбеш - ИП 

0 21 600 

§ 51 00 Основен ремонт на покрив на сграда-общинска 

собственост, разположена в ПИ с идентификатор 

57354.300.1154 по КККР на гр.Полски Тръмбеш 

0 20 000 

§ 51 00 Промяна на предназначението на магазин, представляващ 

самостоятелен обект с идентификатор 57354.300.1231.1.3, в 

офис - ИП 

0 2 000 

§ 52 00 Ксерокс 4 192 2 634 

§ 52 00 Климатик 0 3 300 

§ 52 00 Парк със спортен сектор и детска площадка с.П.Каравелово 

-ИП и СМР 

10 000 50 919 

§ 52 00 Водоструйка  3 700 3 550 

2.2. Обекти финансирани от собствени приходи 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Основен ремонт на покрив на сградата на Кметство 

с.Страхилово(ПИ с идентификатор 69732.500.503) 

0 6 877 

§ 51 00 Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба 

с.Раданово(ПИ с идентификатор 61279.500.98) 

0 8 141 

§ 51 00 Основен ремонт на покрив на сградата на Исторически 

музей гр.Полски Тръмбеш(ПИ с идент. 57354.300.794) 

0 5 814 

§ 52 00 Компютри 0 800 

2.3. Обекти финансирани от сметки за средства от ЕС 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Компютри 0 8 150 

§ 52 00 Климатик 0 3 000 

 

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

съюз: 

3.1. Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвим групи в 

община Полски Тръмбеш“ –№BG05M9OP001-2.018-0029-C01 по ОП РЧР 2014-2020 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз 0 99 991 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

  

 Всичко приходи:  99 991 

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

служебни правоотношения 

0 5 700 

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 0 44 600 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0 10 700 

§ 10-00 Издръжка 0 11 569 

§ 43-09 Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови 

предприятия 

0 16 272 

§ 52-00 Придобиване на ДМА 0 11 150 

 Всичко разходи: 0 99 991 



 

 

 

3.2. Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвим групи в 

община Полски Тръмбеш“ –№BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05М2ОР001 C01 по ОП НОИР 

2014-2020 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

0 60 072 

§ 88 03 Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за 

СЕС 

0 0 

 Всичко приходи: 0 60 072 

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

и служебни правоотношения 

0 13 234 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 31 000 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 11 278 

§ 10-00 Издръжка 0 4 560 

 Всичко разходи: 0 60 072 

 

3.3. „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш“ – 

№BG05M9OP001-2.040-0058 по ОП РЧР  

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

0 21 095 

 Всичко приходи:  21 095 

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

и служебни правоотношения 

0 1 042 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 15 218 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 3 125 

§ 10-00 Издръжка 0 1 710 

 Всичко разходи: 0 21 095 

 

4. Допълва Решение № 601/31.01.2019г, в сила от 01.08.2019 г., както следва: 

в Приложение № 6 към т.6, в дейност122 „Общинска администрация“, се прави следното допълнение:  

 

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” 

16 16 16 0 0 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                          /Маринета Йорданова/                                                             

      

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

Име, презиме, фамилия Длъжност Маршрут 

Николай Георгиев Буюклиев Началник отдел "ОбС" гр. Велико Търново – гр. Полски 

Тръмбеш – гр. Велико Търново 

Стефка Иванова Буюклиева Старши експерт 

обществени пъръчки 

гр. Велико Търново – гр. Полски 

Тръмбеш – гр. Велико Търново 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 671 

  

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

администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и дейности на 

бюджетна издръжка в Община Полски Тръмбеш, одобрена с Решение № 517 от Протокол № 

41/18.12.2018 г., изм. и доп. с Решение № 632 от Протокол №45/25.04.2019 г.; Решение № 647 

от Протокол №46/30.05.2019 г.  както следва: 

1. Считано от 01.08.2019 г. се увеличава числеността в дейности на бюджетна издръжка по 

бюджета на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

1.1. В т.2. Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” се увеличава с 1 /една/ 

бройка в „Клуб на хората с увреждания“ в гр. Полски Тръмбеш, както следва: 

било:  

Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” - 11,25 бройки; 

става: 

Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.” - 12,25 бройки. 

1.2. В т.4. Дейност Спортни бази и спорт за всички се увеличава с 1 /една/ бройки, както 

следва: 

било:  

Дейност Спортна база и спорт за всички - 15 бройки 

става: 

Дейност Спортна база и спорт за всички - 16 бройки; 

2. Останалите раздели и точки в структурата не се променят. 

3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури, 

съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

   

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 672 

 

  

На основание чл.21, ал1, т.8, т.12 и т.23  и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет гр.Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да кандидатства пред Оперативна програма 

„Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), Процедура „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, Специфичната 

цел 1 на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. 

2. Упълномощавам Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме всички необходими 

действия свързани с подготовката и подаването на проектното предложение пред 

Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), Процедура 

„Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“, 

Специфичната цел 1 на Приоритетна ос 2 „Отпадъци“. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 673 

 

  

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

администрация, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, във връзка с Решение на 

ЕК 2012/21/ЕС и Договор с регистрационен номер по ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.040-0058-С01 

от 30.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., сключен между Община Полски Тръмбеш и 

МТСП чрез ГД „Европейски фондове, международни програми и проекти” /Управляващ орган 

на ОП „РЧР” 2014-2020 г./, седалище и адрес на управление 1051 гр. София, бул. „Триадица” № 

2, ЕИК  000695395, представляван от Ръководителя на УО, Общински съвет гр. Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи на Дирекция "Устройство 

на територията, общинска собственост и регионална политика" при Община Полски Тръмбеш 

предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

община Полски Тръмбеш”; 

2. Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви акт за възлагане на услугата, като 

услуга от общ икономически интерес, съдържаща всички необходими реквизити съгласно чл. 4 

от Решението на ЕК 2012/21/ЕС за УОИИ. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 674 

 

  

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

администрация, Общински съвет  Полски Тръмбеш реши: 

Дава съгласие да се отпуснат средства от Бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2019 

година, с източник на финансиране- собствени средства, за отпечатване на книга - „История на 

село Иванча, Великотърновско (до 1945 г.)” с автор проф.д-р Донка Правдомирова в размер на 

1435 лева. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ № 675 

 

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

администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Приема допълнение и изменение в Наредба за управление на отпадъците на територията 

на Община Полски Тръмбеш, както следва:  

§1 (1) В чл.16, ал. 1, т. 1 в края се добавя текста „и/или”. 

(2) В чл.16, ал.1, т. 2 се премахва текста „в случай на писмен отказ от всички 

Организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки”. 

§2 В чл.17, ал.7 текста „необходимите разрешения съгласно ЗУО” се заменя с текста 

„необходимите регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздел II 

от ЗУО”. 

§3 В чл. 20 след текста „Лицата по чл.18 предават разделно събраните отпадъци” да 

се добави текста „по един от следните начини:”. 

§4 В чл.32, ал.2, т.1 в края се добавя „и/или” 

§5 В чл.39, ал.2, т 2, буква „б” след „наредбата” се добавя текста „за изискванията за 

третиране на излезлите от употреба гуми” 

§6 В чл.49 текста „разрешение” се заменя с текста „съответен документ”. 

§7 В чл.57, т.3 текста „предоставен му от лица, имащи разрешение за извършване на 

такава дейност” отпада. 

§8 В чл.63, т.2 текста „издадено разрешение съгласно ЗУО” се заменя с текста „издаден 

документ по чл.35 от ЗУО” 

§9 Чл. 64  се отменя. 

§10 В чл.65 текста „разрешителен документ по реда на ЗУО или комплексно 

разрешително по реда на ЗООС” се заменя с текста „регистрационен документ издаден 

по реда на глава пета, раздел II  от ЗУО”. 

§11 В чл.69 текста „чл.67” се заменя с текста „чл.68”. 

§12 Чл. 75, чл. 76 и чл. 77 се отменят. 

§13 В чл. 78, ал. 1 текста „чл. 71- 76” се заменя с текста „чл. 71-74”. 

 

Приложение: Докладна записка изх. № РД-01-10-5263/14.06.2019г., вх. № РД-02-02-

96/14.06.2019г. в ОбС гр.П.Тръмбеш,  относно изменение и допълнение на Наредба за  

управление на отпадъците на територията на Община Полски Тръмбеш 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 676 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 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 2019 г., приета с Решение №597 по 

Протокол №42/31.01.2019 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 2019 г. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №15 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

15 

Незастроен поземлен имот с идентификатор 57354.300.2315 с начин на трайно ползване 

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

16130 кв.м, частна общинска собственост, съгласно АОС №3041/28.11.2011 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 677 

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

чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с постъпили в общинска администрация 

заявление с регистрационен индекс №РД-01-09-6247/16.07.2019 г. от „Специализирана болница за 

продължително лечение и рехабилитация /СБПЛР/ минерални бани-Полски Тръмбеш” ЕООД, ЕИК 

203650343, със седалище и адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул. „Търговска” №92, 

представлявано от Д-р Пламен Михайлов Лаков и заявление с регистрационен индекс №РД-01-09-

6245/16.07.2019 г. от ЕТ„Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – вътрешни 

болести и кардиология Д-р Диана Ангелова-Николова”, ЕИК 201003147, със седалище и адрес на 

управление гр.Полски Тръмбеш, ул. „Търговска” №92, представлявана от Д-р Диана Ангелова-

Николова, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши: 

Упълномощава Кмета на община Полски Тръмбеш да сключи допълнителни споразумения със 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация /СБПЛР/ минерални бани-

Полски Тръмбеш” ЕООД и с ЕТ„Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – 

вътрешни болести и кардиология Д-р Диана Ангелова-Николова, за изменение на сключените договори 

за наем, съгласно които: 

1. На „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация /СБПЛР/ минерални 

бани-Полски Тръмбеш” ЕООД, ЕИК 203650343, със седалище и адрес на управление гр.Полски 

Тръмбеш, ул. „Търговска” №92, представлявано от Д-р Пламен Михайлов Лаков, вместо помещение с 

обща полезна площ 11,84 кв.м., намиращо се в югозападната част на втория етаж в сграда с 

идентификатор 57354.300.1038.1 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш се предоставя  помещение с площ 

11,84 кв.м., намиращо се в югозападната част на третия етаж в сграда с идентификатор 57354.300.1038.1 

по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш.  

2. На ЕТ„Индивидуална практика за специализирана медицинска помощ – вътрешни болести и 

кардиология Д-р Диана Ангелова-Николова”, ЕИК 201003147, със седалище и адрес на управление 

гр.Полски Тръмбеш, ул. „Търговска” №92, представлявана от Д-р Диана Ангелова-Николова, вместо 

помещение с обща полезна площ 11,84 кв.м., намиращо се в югозападната част на третия етаж в сграда с 

идентификатор 57354.300.1038.1 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш се предоставя  помещение с площ 

11,84 кв.м., намиращо се в югозападната част на втория етаж в сграда с идентификатор 57354.300.1038.1 

по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш.  

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 678 

 

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

администрация, чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и 

чл. 32, ал. 1 от Наредбата за стопанисване и управление на земеделските земи от общинския 

поземлен фонд на Общински съвет – Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Определя следните маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които да се 

отдават под наем за стопанската 2019/2020 година без търг или конкурс: 

1.1. Поземлен имот с идентификатор 69732.31.21 по КК и КР на с.Страхилово /ПИ 

№031021 по КВС на с.Страхилово/, с площ 6,000 дка и НТП „Нива”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3711/20.03.2018 г. 

1.2. Поземлен имот с идентификатор 69732.31.27 по КК и КР на с.Страхилово /ПИ 

№031027 по КВС на с.Страхилово/, с площ 6,000 дка и НТП „Нива”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3681/16.01.2018 г. 

1.3. Поземлен имот с идентификатор 69732.31.29 по КК и КР на с.Страхилово /ПИ 

№031029 по КВС на с.Страхилово/, с площ 6,000 дка и НТП „Нива”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3682/16.01.2018 г. 

2. Определя наемна цена на декар за стопанската 2019/2020 година в размер на 28,00 

/двадесет и осем/ лева, съгласно Раздел II от Наредбата за определяне на базисни цени при 

договаряне и търгове за отдаване под наем на общински имоти и вещи на територията на 

Община Полски Тръмбеш. 

3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 679 

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

във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Полски Тръмбеш, реши: 

Във връзка с уведомително писмо изх.№АВК-ВТ-171/20.06.2019 г. на Проф. Д-р Любомира 

Попова – Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, относно провеждане на 

извънредно заседание на 13.08.2019 г. от 11:00 часа в Гербовата зала №314 в сградата на Областна 

администрация Велико Търново на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, а при липса на 

кворум същото ще се проведе на 20.08.2019 г. от 11:00 часа, Общински съвет Полски Тръмбеш определя 

Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе участие в извънредното 

заседание на общото събрание, 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: Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската за 

държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велико Търново за 2020 г. в размер на 25 000 

/двадесет и пет хиляди/ лева, на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация. - да гасува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: Приемане на решение за актуализация на Регионалния генерален 

план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация Йовковци” ООД, гр.Велико Търново след изготвянето на Регионално прединвестиционно 

проучване за консолидираната територия на Област Велико Търново по Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020”. – да гасува положителен вот. 

По точка 3 от дневния ред: Други – Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с бъдещата 

дейност на Асоциацията. – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в интересите на общината. 

Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-5522/25.06.2019 г. от Проф. Д-р 

Любомира Попова – Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново; 

 2.Проект на решение по т.1 от дневния ред; 

 3.Проект на решение по т.2 от дневния ред. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №48/25.07.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 680 

 

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, 

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

поземлен имот IV кв.722 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 1615 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №2532/08.12.2008 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 6 041,70 лева /шест хиляди четиридесет и един лева и седемдесет 

стотинки/. 

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 /Сделката е облагаема с 

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 /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. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-4089/09.05.2019 г. 

2.Копие от АОС №2532/08.12.2008 г. 

   3.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

   4.Копие от доклад за пазарна оценка. 

   

 
 

Резултат от гласуването: 
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