
 
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №26/28.09.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №382 

 

На основание чл.21, ал.(1) т.6и 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, Общински съвет-гр. Полски Тръмбеш  реши: 

 

1. Приема промени по Бюджет 2017 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

 

I. Приходи за делегирани от държавата дейности: 

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

§§62-01 -получени трансфери (+)      - 242 953 лв.; 

 

§ 45 00 - Помощи и дарения от страната 

 §§ 45 03 - капиталови помощи и дарения от страната    +242 953 лв.; 

II. Приходи за местни дейности 

1. § 13 00 – Имуществени и други местни данъци      +90 000; 

в т.ч.:  

§§ 13 01 –данък върху недвижимото имущество        +20 000; 

§§ 13 03 – данък върху превозните средства        +50 000; 

§§ 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин  +20 000; 

 

2. § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви                  +20000; 

в т.ч.: 

§§28 09 – наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски  +20 000; 

III. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“       +33 390; 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       +30 390; 

§ 10 00–Издръжка          +30 390; 

в т. ч. за : 

§§ 10 52 – краткосрочни командировки в чужбина       +1 337; 

 

1.2. Дейност 123 „Общински съвет“           +3 000; 

§ 10 00–Издръжка            +3 000; 

в т. ч. за : 

§§ 10 52 – краткосрочни командировки в чужбина        +274; 
 

2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“       +3 000; 

2.1 Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ 



 

 

 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоотношения       +3 000; 

 

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

правоотношения вДейност 524 „Домашен социален патронаж“ в размер на 108 000 лв. 

 

3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“           +25 460; 

3.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“       +14 000; 

§ 10-00 – Издръжка             +14 000; 

 

3.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“             +11 460; 

§§52-03придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения     +11 460; 

 

4. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“     +48 150; 

4.1 Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“      +15 450; 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоотношения        +4 200; 

§ 10 00 – Издържа             +11 250; 

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

правоотношения вДейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“ в размер на 

10 450 лв. 

4.3. Дейност 714„Спортни бази за спорт за всички“         +31 000; 

§ 10 00 – Издръжка               +16 000; 

§ 45 00 - Субсидии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел    +15 000; 

4.4. Дейност 759 „Други дейности по културата“            +1 700; 

§ 45 00 - Субсидии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел       +1 700; 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиванена дълготрайни 

активи и основен ремонт разходи за 2017 на Община Полски Тръмбеш: 

- Обектифинансирани със собствени средства: 

параграф наименование било става 

§ 52 03 Съоръжения за детски площадки; 0 11 460 

 

 

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 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 №26/28.09.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №383 

 

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

администрация и чл. 137 ал.2 от  Закона за публичните финанси Общински съвет – гр. Полски 

Тръмбеш реши: 

1. На основание чл.21, ал.(1), т.6 от ЗМСМА във връзка с  чл.137, ал.2, от Закона за 

публичните финанси , приема  отчета по приходната и разходната част на бюджета и по 

сметките за средствата от Европейския съюз  и други средства на Община Полски Тръмбеш 

към 30.06.2017 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и  

делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи  по Приложение 1, 

Приложение 2, Приложение 3, и отчета на инвестиционната програма към 30.06.2017г.  на 

Община Полски Тръмбеш по Приложение 4. 

2. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА приема отчета за  изразходените средства за 

командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш и Председателя на Общински съвет към 

30.06. 2017година по Приложение 5 и Приложение 6. 

 

 

 

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 №26/28.09.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №384 

 

 

 

На основание чл.17, ал.1, т.3, чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.197, ал.1и ал.2 от Закона за предучилищното и 

училищното образование Общински съвет – гр.П.Тръмбеш реши:                      

              Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 

в Община Полски Тръмбеш /2017-2018/. 

 

 

 

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 №26/28.09.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №385 

 

 

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

и местната администрация, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие да се отпусне сумата от 1 500 лв. за финансиране на транспортните 

разходи на Танцов състав  “Павелски мераклии” при НЧ “Изгрев-1900”, с.Павел, Община 

Полски Тръмбеш, до гр.Катерини-Павалия, Гърция по повод участие на състава в 

Международен фестивал на музикалното и танцово изкуство „Морско конче”, който ще се 

проведе от 27.09.2017 г. до 01.10.2017 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да осигури необходимите средства и 

извърши съответните промени по бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2017 г. 

 

 

 

 

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 №26/28.09.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №386 

 

 

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

и местната администрация, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие да се отпусне сумата от 1 500 лв. за заплащане на театрална постановка 

„Една торба барут” представена от Драматичен театър „Стефан Киров” гр.Сливен в рамките на 

Програмата за празника на град Полски Тръмбеш.  

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да осигури необходимите средства и 

извърши съответните промени по бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2017 г. 

 

 

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 №26/28.09.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №387 

 

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, Общински съвет 

Полски Тръмбеш  реши: 

Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2017 г., приета с Решение №275 по 

Протокол №18/26.01.2017 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 2017 г. 

             1.1 Имоти в урбанизираната територия 

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

15 

Терен с площ 12,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.389 по 

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

№3473/07.12.2015 г., за поставяне на павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от 

ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения. 

 

6.ДРУГИ ДАННИ ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. 

Общински съвет – Полски Тръмбеш определя за „общински обект от първостепенно 

значение”: изграждане на обект „Парк със спортен сектор и детска площадка”, в част от имот 

№ 006007 с НТП – пасище, мера, землище село Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш, 

област Велико Търново. 

 

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 №26/28.09.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №388 

 

 

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

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

Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет Полски Тръмбеш, реши: 

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

терен с площ 12,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.389 по КК и 

КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3473/07.12.2015 

г., за поставяне на павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена 

схема за разполагане на временни съоръжения. 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ години. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 48,00 /четиридесет и 

осем/ лева, без ДДС. 

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

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

тръжна цена. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за наем 

със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие на Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на скица на ПИ с 

идентификатор 57354.300.389. 3.Копие на АОС №3473/07.12.2015 г. 4.Копие на заявление с 

рег.индекс №СА-02-10-1587/11.09.2017 г. 

 

 

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 №26/28.09.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №389 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация, във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, Общински съвет- гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1.Допълва приетият с №276 по Протокол №18/26.01.2017 г. на Общински съвет – 

Полски Тръмбеш, годишен план и списък на имоти за приватизация през 2017 г., като включва 

под №4 следния недвижим имот: 

4. Застроен Урегулиран поземлен имот I кв.81 по ПУП на с.Полски Сеновец, с 

площ 9600,00 кв.м., заедно с построените в него: производствено хале със ЗП 720,00 

кв.м., производствено хале със ЗП 624,00 кв.м., производствено хале със ЗП 288,00 кв.м. 

и административна сграда със ЗП 150 кв.м., представляващ обособена част от 

имуществото на общинска фирма „ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски Тръмбеш със 100% 

общинско участие в капитала на дружеството, съгласно АОС №85/27.11.1998 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изготвянето на правен 

анализ и приватизационна оценка на имота по т.1 от настоящето решение по реда на глава пета 

от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на приватизация 

или следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, и да внесе 

предложение в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за приватизация на имота. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №РД-01-09-4462/18.08.2017 г. 

  2.Копие от АОС №85/27.11.1998 г. 

 

 

 

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 

 


