
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 170 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 и чл. 44, ал. 1, т. 7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет П.Тръмбеш 

реши: 

Приема отчета за организирането и изпълнението на актовете на 

Общински съвет Полски Тръмбеш от № 1 до № 169 за периода: 06.11.2015 г. 

- 30.06.2016 г. 
 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                            /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 171 

 
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с писмо на ВТРП с Вх.№РД-02-04-

2007/20.06.2016 г. на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет  Полски Тръмбеш реши: 

Изменя, допълва и отменя разпоредби от Правилник за организацията и дейността 

на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация като: 

1. В чл. 5, ал. (1) отменя т.23; 

2. В чл.25, ал.(3) цифрата „…3…“ се заличава. 

3. В чл.25, ал.(4) се добавя цифрата „…3…“, а цифрите 12 и 13  се заличават; 

4. Чл.7, ал.(1) се изменя по следния начин: „Преди началото на заседанието, в 

негово присъствие, в присъствието на председателя или член на общинската 

избирателна комисия и на граждани, новоизбраните общински съветници и кметове 

полагат клетва по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.“ 

5. Чл.7, ал.(3) се изменя по следния начин: „След полагането на клетвата, 

Областният управител предоставя на най – възрастния общински съветник да открие и 

ръководи първото заседание на новоизбрания общински съвет. Той ръководи заседанието 

до избиране на председател на Общинския съвет.“ 

6. В чл.17, ал.(6) се прави следното изменение: текстът „по ред, определен в 

Правилника“ се заменя с „чрез средствата за масово осведомяване и/или чрез Интернет 

страницата на Община Полски Тръмбеш“ 

7. Чл.23, ал.(2) се изменя по следния начин: 

„т.1.Общинският съветник е длъжен да присъства на заседанията на Общинския съвет 

и на комисиите, в които е избран и да участва в разглежданите въпроси. 

т.2. Да поддържа връзки с избирателите и да ги информира за дейността и решенията 

на общинския съвет.“ 

 8. Създава се нова алинея (3)със следния текст: 

„ т.1/ За изпълнение на задълженията си по ал.2, т.1, общинският съветник  

получава възнаграждения в размер 70 на сто от средната брутна заплата на 

общинската администрация за съответния месец. Председателят на Общинския съвет 

получава възнаграждение в размер на 90 на сто от възнаграждението на кмета на 

общината. 

т.2/ За неприсъствие общинските съветници се санкционират както следва: 

 - за неприсъствие на заседание на Общинския съвет – 50 % пропорционално на 

броя на проведените заседания; 

 - за неприсъствие на заседания на комисии – 50 % пропорционално на броя на 

проведените заседания.“ 

 9.   В чл.23 ал.(3) става, ал.(4). 



10. В чл.99 ал.(1) текстът „чл.45, ал.2 от ЗМСМА“ се заменя с: „чл.45, ал.5 от 

ЗМСМА“. 

11. В чл.112 ал.(1) се изменя по следния начин:  „Общинският съвет отменя 

актове на кмета на общината, когато установи, че са налице условията на чл.45, ал.2 от 

ЗМСМА.“ 

12. Чл.27 се изменя по следния начин: По решение на Общото събрание на 

населението могат да бъдат избирани кметски съветници за подпомагане кмета на 

кметството при изпълнение на функциите му в кметствата на територията на 

Общината. Изискванията за заемане на длъжността кметски съветник, както и техния 

състав се определят от Общото събрание на населението, което се провежда по реда 

на Глава четвърта от Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и 

местното самоуправление“ 

13. В чл.28, ал.(1) се заличава текста: „Закон за допитване до народа“ и се заменя 

със „Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното 

самоуправление“ 

 
 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                            /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 172 

 

На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.21,ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.7, ал1 от Постановление 

№84 от 06 април 2009г., Общински съвет-гр.П.Тръмбеш реши: 

 

         Определя СОУ ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш за средищно училище на 

територията на Община П.Тръмбеш за учебната 2016/2017 година. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                            /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 173 

 

На основание чл.17, ал. 1 т.1 и т.5, и чл.21, ал.1, т.6  и 23  от ЗМСМА 

Общински съвет, Полски Тръмбеш реши: 

 1.Дава съгласието си за кандидатстване по мярка 01-01 „Осигуряване 

на достъпна среда на обществени сгради”  по Проект “Красива България” 

към  Министерството на труда и социалната политика с проект: 

„Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общински музей гр. 

Полски Тръмбеш, чрез монтаж на  вертикална лифтова платформа” . 

2. Дава съгласието си за съфинансиране, разработване и изпълнение на 

горецитирания проект, като финансовото участие на Общината ще е 12% 

от общата  стойност на проекта, възлизащо на стойност 4 352,00 лв.  с 

ДДС; 

3. Упълномощава Кмета на Общината да подготви и внесе в Проект 

“Красива  България” към МТСП необходимите документи за кандидатстване. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                            /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 174 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава предварително съгласие за учредяване на ограничено вещно 
право и сервитут върху ПИ 000095-пасище, мера, публична общинска 
собственост, по КВС на с.Полски Сеновец, за изграждане на трасе на 
подземен присъединителен газопровод с налягане 5,4 MPa от площадката на 
съществуващата автоматична газорегулираща станция (КС Полски Сеновец), 
собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, разположена в ПИ 000304 по КВС на 
с.Полски Сеновец, до обект „Площадка за компресиране на природен газ и 
запълване на батерии от бутилки”, предвиден за изграждане в ПИ 034025 по 
КВС на с.Полски Сеновец, собственост на „Елит-94” ЕООД. Възложител: „Елит-
94” ЕООД, гр. Горна Оряховица, ЕИК 104583277. 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 години 
от влизане в сила на настоящото решение. 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                            /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 175 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ), чл.29 от Закона за опазване на 
земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за 
опазване на земеделските земи, във връзка с чл.12, ал.2, чл.110, ал.1, т.3 и т.5 
и чл. 112, ал.2, т.10 от ЗУТ , Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава предварително съгласие за изработване на проект за 

частичен подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за 

промяна предназначението на ПИ 034025 по КВС на с. Полски Сеновец с 

начин на трайно ползване-лозе за техническа инфраструктура за изграждане 

на обект: „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на 

батерии от бутилки”, Възложител: „Елит-94” ЕООД, гр.Горна Оряховица, 

ЕИК 104583277. 

2. Дава предварително съгласие за изработване на подробен 

устройствен план- парцеларен план за промяна предназначението на част от 

ПИ 034024 по КВС на с.Полски Сеновец– полски път за изграждане на пътна 

връзка към обект „Площадка за компресиране на природен газ и запълване на 

батерии от бутилки”, Възложител: „Елит-94” ЕООД, гр.Горна Оряховица, 

ЕИК 104583277. 

3. Одобрява техническо задание за изработване на: 

 проект за частичен подробен устройствен план– план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на ПИ 034025 по КВС 

на с. Полски Сеновец с начин на трайно ползване-лозе за техническа 

инфраструктура за изграждане на обект: „Площадка за компресиране на 

природен газ и запълване на батерии от бутилки”, Възложител: „Елит-94” 

ЕООД, гр.Горна Оряховица, ЕИК 104583277. 

 проект за частичен подробен устройствен план – парцеларен план 

на трасе за изграждане на подземен присъединителен газопровод с налягане 

5,4 MPa от площадката на съществуващата автоматична газорегулираща 

станция (КС Полски Сеновец), собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, 



разположена в ПИ 000304 до обект „Площадка за компресиране на природен 

газ и запълване на батерии от бутилки”, предвиден за изграждане в ПИ 

034025, като трасето ще премине през следните имоти по КВС на с.Полски 

Сеновец:  ПИ 000304 – компресорна станция, собственост на  

„Булгартрансгаз” ЕАД; ПИ 000095 – пасище, мера, публична общинска 

собственост; ПИ 000038 – полски път, публична общинска собственост; ПИ 

000055 път VTR 1235 Стефан Стамболово-Полски Сеновец, публична 

общинска собственост; ПИ 034024-полски път, публична общинска 

собственост; Възложител: „Елит-94” ЕООД, гр.Горна Оряховица, ЕИК 

104583277. 

 проект за частичен подробен устройствен план-парцеларен план 

за трасе за изграждане на подземно отклонение от енергоснабдителната 

мрежа-електрически кабел 20kV от съществуващ СБС №65 на ЕП „Градина” 

от ПС „П.Тръмбеш”, разположен в ПИ 053001 до обект „Площадка за 

компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки”, 

предвиден за изграждане в ПИ 034025, като трасето ще премине през 

следните имоти по КВС на с.Полски Сеновец:  ПИ 053001 – нива, частна 

собственост; ПИ 000127-прокари, публична общинска собственост; ПИ 

000055 - път VTR 1235 Стефан Стамболово-Полски Сеновец, публична 

общинска собственост; ПИ 034024 – полски път, публична общинска 

собственост; Възложител: „Елит-94” ЕООД, гр.Горна Оряховица, ЕИК 

104583277. 

 проект за частичен подробен устройствен план- парцеларен план 

за промяна предназначението на част от ПИ 034024 по КВС на с.Полски 

Сеновец– полски път за изграждане на пътна връзка към обект „Площадка за 

компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки”, 

Възложител: „Елит-94” ЕООД, гр.Горна Оряховица, ЕИК 104583277. 

4. Разрешава изработването на: 

 проект за частичен подробен устройствен план– план за 

застрояване (ПУП-ПЗ) за промяна предназначението на ПИ 034025 по КВС 

на с. Полски Сеновец с начин на трайно ползване-лозе за техническа 

инфраструктура за изграждане на обект: „Площадка за компресиране на 

природен газ и запълване на батерии от бутилки”, Възложител: „Елит-94” 

ЕООД, гр.Горна Оряховица, ЕИК 104583277. 

  проект за частичен подробен устройствен план – парцеларен план 

на трасе за изграждане на подземен присъединителен газопровод с налягане 

5,4 MPa от площадката на съществуващата автоматична газорегулираща 

станция (КС Полски Сеновец), собственост на „Булгартрансгаз” ЕАД, 

разположена в ПИ 000304 до обект „Площадка за компресиране на природен 

газ и запълване на батерии от бутилки”, предвиден за изграждане в ПИ 

034025, като трасето ще премине през следните имоти по КВС на с.Полски 



Сеновец:  ПИ 000304 – компресорна станция, собственост на  

„Булгартрансгаз” ЕАД; ПИ 000095 – пасище, мера, публична общинска 

собственост; ПИ 000038 – полски път, публична общинска собственост; ПИ 

000055 път VTR 1235 Стефан Стамболово-Полски Сеновец, публична 

общинска собственост; ПИ 034024-полски път, публична общинска 

собственост; Възложител: „Елит-94” ЕООД, гр.Горна Оряховица, ЕИК 

104583277. 

 проект за частичен подробен устройствен план-парцеларен план 

за трасе за изграждане на подземно отклонение от енергоснабдителната 

мрежа-електрически кабел 20kV от съществуващ СБС №65 на ЕП „Градина” 

от ПС „П.Тръмбеш”, разположен в ПИ 053001 до обект „Площадка за 

компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки”, 

предвиден за изграждане в ПИ 034025, като трасето ще премине през 

следните имоти по КВС на с.Полски Сеновец:  ПИ 053001 – нива, частна 

собственост; ПИ 000127-прокари, публична общинска собственост; ПИ 

000055 - път VTR 1235 Стефан Стамболово-Полски Сеновец, публична 

общинска собственост; ПИ 034024 – полски път, публична общинска 

собственост; Възложител: „Елит-94” ЕООД, гр.Горна Оряховица, ЕИК 

104583277. 

 проект за частичен подробен устройствен план- парцеларен план 

за промяна предназначението на част от ПИ 034024 по КВС на с.Полски 

Сеновец– полски път за изграждане на пътна връзка към обект „Площадка за 

компресиране на природен газ и запълване на батерии от бутилки”, 

Възложител: „Елит-94” ЕООД, гр.Горна Оряховица, ЕИК 104583277. 

5. Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 

и т.2 – 3 години от влизане в сила на настоящото решение. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 13 13 0 0 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                            /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 176 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 134, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1, 
т.2 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш  реши: 

6. Одобрява техническо задание за изработване на проект за 

частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация 

(ПУП-ПР) на ул. „Калоян” в участъка о.т.128 – о.т. 167, с.Климентово, 

Възложител: Община Полски Тръмбеш. 

7. Разрешава изработването на проект за проект за частично 

изменение на подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) на 

ул. „Калоян” в участъка о.т.128 – о.т. 167, с.Климентово, Възложител: 

Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 13 13 0 0 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                            /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 
РЕШЕНИЕ № 177 

 

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 2016 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни 

приходи 

1. Функция „Образование“         

           +10 000 лв.; 

1.1. Дейност 322 „Общообразователни училища“     +10 000 лв.; 

В т.ч. : 

- За ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раданово  

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

 

 

II. Приходи с местен характер 

 1. Имуществени и други местни данъци 

 §§ 13 04 - данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин   

             +41 420лв.; 

 

III. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“          +620 лв.; 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“        

§ 53 – 00 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи     + 620 лв.; 

 

2. Функция „Отбрана и сигурност      +12 300 лв.; 

2.2. Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени 

аварии“  

§ 51 -00 – Основен ремонт на дълготрайни материални активи  +12 300 лв.; 

 



3.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“    +3 500 лв.; 

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

§ 45- 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестопанска цел    +3 500 лв.; 

В т.ч.: 

 - За ФК „Янтра“ Полски Тръмбеш           

+3 500 лв; 

 

4. Функция „Икономически дейности и услуги“    +15 000 лв.; 

6.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“     

§ 52-00 – Придобиване на дълготрайни материални активи    +15 000 лв.; 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на 

дълготрайни активи и основен ремонт за 2016 на Община Полски Тръмбеш: 

- Обекти финансирани със собствени средства: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 „Аварийно-възстановителни работи по ул.Калоян“, 

участък ОТ 167:ОТ 169, с.Климентово“– 

инвестиционен проект 

0 4 700 

§ 51 00 „Аварийно-възстановителни работи отводнителен 

канал в с.Куцина“– инвестиционен проект 

0 7 600 

§ 52 03 Оборудване на станция за пълнене, презареждане и 

проверка на пожарогасители 

0 15 000 

§ 53 01 Лицензно право за ползване на ИС „Е-архив – 

електронни папки на партидите по ЗМДТ“; 

0 620 

 

 

3. 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 14 14 0 0 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                             /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 178 

 

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 2016 г., приета с Решение 

№47 по Протокол №5/18.01.2016 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 2016 г. 

      1.2 Земеделски земи: 

Населено място Номер на имот 

Площ 

в дка. НТП АОС 

с.Климентово №000128 1,242 

Друга селскостопанска 

територия 

№3517/20.06.2016 

г. 

с.Климентово №000129 1,654 

Друга селскостопанска 

територия 

№3518/20.06.2016 

г. 

       

2. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ПРЕЗ 2016 г.  

Под №8 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

8 

Поземлен имот с идентификатор 40782.19.35 по КК и КР на с.Куцина /№000021 по КВС 

на с.Куцина/ с площ 37,799 дка. и НТП „изоставени трайни насъждения”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №2308/05.04.2006 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                             /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 179 

 

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

администрация и чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост,  във връзка с 

Предложение на основание чл.145, ал.1, т.6 от Закона за съдебната власт с рег.индекс 

№РД-01-09-1942/22.04.2016 г. от Весела Кърчева, Прокурор в Районна прокуратура – 

Велико Търново, ОбС Полски Тръмбеш реши: 

Приема изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, както следва: 

§1. В чл.10 се създава алинея 5 със следния текст: „(5) Стратегията по ал.3 и 

програмата по ал.4, както и промените в тях се обявяват на таблото за обяви в сградата на 

общината и публикуват на интернет страницата на общината.” 

§2. Създава се чл.13а със следния текст: „Чл.13а. Принудително отчуждаване на 

имоти – частна собственост, за общински нужди, се извършва при условията и по реда на 

Глава трета от Закона за общинската собственост.” 

§3. В алинея 7 на чл.14 се правят следните допълнения:  

Създава се точка 1 със следния текст: „1. Директорите на училища и детски 

градини общинска собственост с въведена система на делегирани бюджети имат право да 

отдават под наем предоставените им недвижими имоти публична общинска собственост 

или части от тях само за образователни, възпитателни, хуманитарни, социални, културни 

и здравни нужди на учащите се. На територията на учебните заведения могат да действат 

търговски обекти, чиято дейност следва да бъде свързана със задоволяване на 

хранителните нужди на учащите се при спазване на изискванията и разпоредбите за 

здравословно хранене. На територията на учебните заведения не могат да бъдат продавани 

или разпространявани вещи, материали и медикаменти, увреждащи физическото и 

духовно здраве на учащите се, както и техния морал. Училищната база не може да бъде 

използвана за продажба на алкохол и тютюневи изделия, огнестрелно и хладно оръжие, 

порнографски материали, както и за осъществяване на политическа агитация.” 

 Създава се точка 2 със следния текст: „2. Отдаването под наем се извършва от 

Директорите на училища и детски градини общинска собственост с въведена система на 

делегирани бюджети чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс 

по реда на Глава седма.”  

§4. Глава пета се отменя. 

§5. В чл.45 се правят следните изменения: 



Точка 2 се изменя по следния начин: „2. на инвеститори, получили сертификат за 

инвестиции - при условията и по реда на чл.20, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 от ЗНИ;” 

§6. В чл.49 се правят следните допълнения: 

 

 

 

 

Създава се алинея 8 със следния текст: „(8) В случаите по ал.4 и ал.6, лицата 

желаещи да придобият права по чл.37, ал.4 и ал.6 от ЗОС, подават мотивирано писменно 

заявление до Кмета на Общината. Към заявлението задължително се представят и 

документи доказващи, че са правоимащи по смисъла на чл.37, ал.4 и ал.6 от ЗОС, както и 

актуални данни за тях.” 

§7. В чл.51 се правят следните изменения и допълнения: 

Алинея 6 се изменя по следния начин: „(6) В случаите, когато лицата, на които 

може да се учреди право на ползване, са определени със закон, то се учредява без търг или 

конкурс след решение на общинския съвет.” 

Алинея 7 се изменя по следния начин: „(7) В случаите по ал.5 и ал.6, лицата 

желаещи да придобият права по чл.39, ал.3 и ал.5 от ЗОС, подават мотивирано писменно 

заявление до Кмета на Общината. Към заявлението задължително се представят и 

документи доказващи, че са правоимащи по смисъла на чл.39, ал.3 и ал.5 от ЗОС, както и 

актуални данни за тях.” 

Алинея 8 се изменя по следния начин: „(8) Въз основа на резултатите от търга или 

конкурса, съответно – на решението на общинския съвет, Кметът на общината издава 

заповед и сключва договор.” 

Създава се алинея 9 със следния текст: „(9) Учреденото право на ползване се 

отнема със заповед на Кмета на общината, поради отпаднала нужда или когато имотът или 

вещите не се използват по предназначение.” 

Създава се алинея 10 със следния текст: „(10) Негодните движими вещи се 

бракуват със Заповед на Кмета на общината въз основа на протокол от назначена от него 

комисия.” 

§8. В алинея 2 на чл.83 се правят следните допълнения:  

Създава се точка 1 със следния текст: „1. Всяко лице може да поиска справка за 

конкретен недвижим имот – общинска собственост, по актовите книги за общинска 

собственост, когато справката е от значение за удостоверяване, признаване, предявяване, 

упражняване или погасяване на негови права или задължения.”  

Създава се точка 2 със следния текст: „2. В случаите, когато исканата справка не 

представлява фактическа трудност и не се налага издаването на удостоверение, 

информацията може да бъде предоставена и устно. В случаите на отказ да бъде 

удовлетворено искането, лицето може да подаде писмено заявление.”  

Създава се точка 3 със следния текст: „3. В случаите, когато се налага справката да 

бъде извършена по досието на съответния недвижим имот или се иска издаване на 

удостоверение, за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава 

писмено заявление за справка.”  

Създава се точка 4 със следния текст: „4. В 14-дневен срок от датата на подаване на 

заявлението по т.3, се издава удостоверение, копие от искания документ или мотивиран 

отказ.”  

Създава се точка 5 със следния текст: „5. Ако в срока по т.4 не се  представи исканата 

справка се счита, че е налице мълчалив отказ.”  



Създава се точка 6 със следния текст: „6. Кмета на Община Полски Тръмбеш може 

да откаже исканата справка, в случаи, че исканата информацията ще застраши правата на 

трети лица, както и в случаи, че част от данните представляват класифицирана 

информация.” 

§9. В чл.88 се правят следните изменения:  

Член 88 се изменя по следния начин: „Чл.88 Отдел "Общинска собственост" 

предоставя справки на Кмета на Община Полски Тръмбеш за състоянието на общинската  

 

 

 

 

 

собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти, на 

територията на Община Полски Тръмбеш, за предходната година, в срок до 31 Март на 

текушата година. Въз основа на справките, Кмета на Община Полски Тръмбеш внася в 

Общински съвет – Полски Тръмбеш отчет за изпълнението на Годишната програма за 

придобиване, управление и разпореждане с общинска собственост, за състоянието на 

общинската собственост и резултатите от нейното управление, по видове и категории 

обекти, за предходната година, в срок до 31 Май на текущата година. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                             /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 180 

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

администрация, чл.112 ал.1 т.1, чл.113, чл.114, ал.1 от Закона за горите, чл.5 ал.1 т.1 и ал.3, чл.7 

ал.5, чл.49 ал.1 т.1 във връзка с чл.46 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни 

и недървесни горски продукти, чл.15 ал.1 и ал.8 от Наредба за управлението , стопанисването и 

ползването на горски територии общинска собственост на ОбС - Полски Тръмбеш, Общински 

съвет – Полски Тръмбеш реши: 

1.Определя за извършване на отгледни и възобновителни сечи от гори собственост на 

Община Полски Тръмбеш през 2016 година и продажба на стояща дървесина на корен в следните 

имоти за землищата на селата Куцина, Орловец, Петко Каравелово, Раданово и Стефан 

Стамболово, както следва:   
отдел, 

подотдел 

имот 

№ 

площ 

в ха. 

землище % на 

сечта 

вид на сечта документ за собственост 

361 а 40782.62.134 0,7 Куцина 100 Гола АОС №3616/19.07.2016 г. 

361 д 40782.71.318 1,0 Куцина 100 гола АОС №2328/ 05.04.2006 г. 

361 з 
40782.86.3 и 

40782.88.9 
8,1 Куцина 25 

Кратк.постепенна 

осем.ф. 

АОС №1553/30.04.2004 г. 

АОС №1586/30.04.2004 г. 

361 к 
40782.86.1 и 

40782.86.2 
7,7 Куцина 100 гола 

АОС №1551/30.04.2004 г. 

АОС №1552/30.04.2004 г. 

366 и 40782.87.1 8,2 Куцина 15 пробирка АОС №1554/30.04.2004 г. 

397 м 145001 0,6 Орловец 100 гола АОС №3179/05.10.2012 г. 

397 н 145002 1,0 Орловец 100 гола АОС №3180/05.10.2012 г. 

397 ж 134001 6,3 Орловец 30 Постеп.котловинна АОС №3130/23.05.2012 г. 

571 ж 143004 11,0 Орловец 25 прореждане АОС №3171/05.10.2012 г. 

573 ж 137002 9,0 Орловец 10 пробирка АОС №3198/05.11.2012 г. 

389 е 

61279.153.9 

и 

61279.153.10 

12,7 Раданово 20 пробирка 
АОС №1546/30.04.2004г. 

АОС №1547/30.04.2004 г. 

359 к 111031 5,9 Стефан Стамболово 15 Прореждане и гола  АОС №3617/19.07.2016 г. 

355 о 39044 2,7 Стефан Стамболово 80 Гола ак АОС №919/27.02.2004 г. 

359 ч 112001 0,5 Стефан Стамболово 20 Кр.постеп.осем.ф. АОС №3292/18.03.2014 г. 

360 г1 7001 1,0 Петко Каравелово 100 гола АОС №537/25.06.2002 г.  

 2. Продажбата на стоящата дървесина да се извърши, чрез публично оповестен търг с 

явно наддаване.  

 3. Да се спазят разпоредбите на чл.38, ал.1, ал.2 и ал.8 от Наредба за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесни и недървесни горски продукти. 

 4.Определя цени за продажба на стояща дървесина на корен от имоти, собственост на 

Община Полски Тръмбеш на територията на община Полски Тръмбеш за 2016 г.: 

 



 

 

 

 

 

Дървесен вид Категории дървесина 
Цена 

лв./пл.куб.м. без ДДС 

Срлп, тп 

Едра строителна 46 

Средна строителна 39 

Дребна 34 

дърва 34 

ак, цр, здб, гбр, кгбр, кдб, бл, кл, 

мжд 

Едра строителна 70 

Средна строителна 47 

Дребна 40 

дърва 40 

 5. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите законови 

процедури по маркиране и сортиментиране на стоящата дървесина, да организира и проведе 

тръжните процедури и определи купувач. 

 6. Във връзка със Заповед №781/28.06.2016 г. на инж. Тони Кръстев - Изпълнителен 

Директор на ИАГ, Общински съвет – Полски Тръмбеш делегира права на Кмета на Община 

Полски Тръмбеш да упълномощава регистрирани лесовъди, които да издават превозните билети за 

транспортиране на дървесина, добита от горски територии, собственост на Община Полски 

Тръмбеш. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                             /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 181 

 

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

администрация, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл.7,  чл.8, ал.1, т.1 и чл.12, ал.3 от Наредбата за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС П.Тръмбеш, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

на следните имоти публична общинска собственост: 

Населено място Номер на имот 

Площ в 

дка. НТП АОС 

с.Климентово №000128 1,242 Друга селскостопанска територия №3517/20.06.2016 г. 

с.Климентово №000129 1,654 Друга селскостопанска територия №3518/20.06.2016 г. 

   Общо 2,896     

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

3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под наем на имотите по т.1 

от настоящото решение в размер на 75,00 /седемдесет и пет/ лева. 

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 

годишна 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. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                             /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №12/28.07.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 182 

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

администрация във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, чл.5, чл.10, ал.1 и ал.2, чл.11, ал.2 и ал.3 и чл.12, ал.6 от Наредбата за стопанисване и 

управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС П.Тръмбеш, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

Поземлен имот с идентификатор 40782.19.35 по КК и КР на с.Куцина /ПИ №000021 по КВС на 

с.Куцина/ с площ 37,799 дка. и НТП „изоставени трайни насаждения”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №2308/05.04.2006 г. 

2.Определя срок на арендното правоотношение - 25 /двадесет и пет/ стопански години. 

3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имота по т.1 от 

настоящото решение в размер на 950,00 /деветстотин и петдесет/ лева. 

4.Определя депозит за участие в размер на 300,00 /триста/ лева. 

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

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 аренда 

със спечелилият участник. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 0 0 

 

 

 

 

                       Зам.- председател на ОбС: 

                                                                                             /инж.Киро Маринов/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


