
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №512 

 

 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.17, ал 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Общински съвет Полски Тръмбеш  реши: 

Приема Отчет за дейността на Общински съвет - Полски Тръмбеш и неговите 

комисии за първото полугодие на  2018 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 №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №513 

 

 

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

администрация, във връзка с чл.137, ал 1, т.3 от Търговския закон и чл.23, ал.1, т.4 от 

„Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в 

граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност в община Полски 

Тръмбеш” на Общински съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш  реши: 

    

1. Приема Отчет за дейността на "ПОДЕМ" ЕООД гр. Полски Тръмбеш за  първото 

тримесечие на 2018година.  

  
 

 

 

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 №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №514 

 
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 2018 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I.Приходи за местни дейности 

§ 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите        +21 800; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)            +21 800; 

II. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Образование“                       +3 200лв. 

1.1. Дейност 311 „Детски градини“       

§51- 00- Основен ремонт на ДМА         +3200 лв.; 

2. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

5.1. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“    

§ 52 00 – Придобиване на ДМА       +10 700 лв.; 

в т. ч. : 

§§ 52 -03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения              +10 700 лв.; 

3. Функция „Икономически дейности и услуги“      

3.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“                 +7900лв.; 

§ 52- 00- Придобиване на ДМА                             -13 100 лв.; 

§ 55 – 00–Капиталови трансфери                +21 000 лв.; 

 

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

активи и основен ремонт за 2018 на Община Полски Тръмбеш: 

- - обекти финансирани със собствени средства 

параграф наименование било става 

§51 00 Реконструкция на котелна и отоплителнаинсталация в 

сградата на ДГ «Незабравка», с. Петко Каравелово 

0 3 200 

§§52 03 Присъединяване на „Летникъпални“ гр. П. 

Тръмбешкъмновопроектиранрезервоар за минерална вода 

- СМР 

0 10 700 

§§ 52 04 Закупуване на автомобил 30 000 16 900 

§§ 55 01 Капиталов трансфер за «Подем» ЕООД 0 21 000 

 



3. Изменя и допълва Решение № 429 от 25.01.2018г., както следва: 

в т.1.1.1, се правят следните изменения и допълнения: 

1) текста „Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“  48 934;“, се изменя 

така : 

„Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“  42 934;“ 

2) добавя се нов текст, със следното съдържание: 

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

аварии“ 6 000;“ 

4. 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 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 №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №515 

 

 

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

администрация, във връзка  с чл.38 от Правилника за прилагане на закона за регионалното 

развитие, Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш реши: 

 

1. Приема Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за 

развитие на Община Полски Тръмбеш за периода 2018-2020г. 

  
 

 

 

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 №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №516 

 

 

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

администрация, във връзка с чл.38 от Правилника за прилагане на закона за регионалното 

развитие, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

 

1. Приема Програма за реализацията на актуализирания документ за изпълнение 

на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2018-

2020г. 

 

 

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 №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №517 

 
 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 2018 г., приета с Решение №423 по 

Протокол №30/25.01.2018 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в  

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

3. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2018 г. 

Под №5, 6 и 7  да се включат следните имоти частна общинска собственост, а именно: 

5 
Поземлен имот №000109 с площ 14,244 дка. и НТП „Рибарник” по КВС на село Климентово, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №3722/09.07.2018 г. на Община Полски Тръмбеш. 

6 
Поземлен имот №000112 с площ 12,729 дка. и НТП „Рибарник” по КВС на село Климентово, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №3723/09.07.2018 г. на Община Полски Тръмбеш. 

7 
Поземлен имот №000115 с площ 7,744 дка. и НТП „Рибарник” по КВС на село Климентово, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №3724/09.07.2018 г. на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

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 №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №518 

 

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

администрация, във връзка с 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, 

Общински съвет Полски Тръмбеш  реши: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Подръжка и 

ремонт на общинско имущество” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара 

Планина” №17, следната движима вещ частна общинска собственост: Товарен автомобил 

марка „Форд Транзит” с рег.№ ВТ 1833 КН.  

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.  

 

 Приложения: 1.Копие на Свидетелство за регистрация на Товарен автомобил марка 

„Форд Транзит” с рег.№ ВТ 1833 КН. 

 

 

 

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 №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №519 

 
  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 2018/2019 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 2018/2019 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 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 №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №520 

 
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 2018 година и продажба на стояща дървесина на корен в следните имоти за 

землищата на селата Стефан Стамболово, Раданово, Орловец, Каранци, Куцина, Петко Каравелово, 

Климентово и Вързулица , както следва:   

отдел, 

подотдел 

имот 

№ 

площ 

в ха. 

землище % на 

сечта 

вид на сечта документ за собственост 

359 м 042067 2,0 Ст.Стамболово 15 Прореждане АОС 920 от 27.02.2004 г. 

362 а 88.1 0,9 Куцина 100 Гола АОС 1578 от 30.04.2004 г. 

369 в 000169 2,1 П.Каравелово 20 Постеп.котловинна АОС 3725 от 11.07.2018 г. 

387 г 000550 0,6 Орловец 100 Гола за ак и мжд АОС 3152 от 05.10.2012 г.  

389 а 149.3 и 149.4 8,1 
Раданово 

15 Прореждане 
АОС 1535 от 30.04.2004 г. 

АОС 1536 от 30.04.2004 г. 

390 д 150.3 12,4 Раданово 15 Пробирка АОС 1538 от 30.04.2004 г. 

392 з 148.7 3,5 Раданово 100 Гола за ак и мжд АОС 2563 от 17.12.2008 г. 

395 е 000041 0,7 Орловец 15 Прореждане АОС 3129 от 23.05.2012 г. 

397 п 134008 4,6 Орловец 100 Гола за ак АОС 3153 от 05.10.2012 г. 

399 ж 141002 10,0 Каранци 100 Гола АОС 3672 от 28.04.2017 г. 

567 а 139001 9,0 Орловец 15 Прореждане АОС 3131 от 23.05.2012 г. 

569 в 141010 5,2 Орловец 15 Прореждане АОС 3165 от 05.10.2012 г. 

571 ж 143004 8,0 Орловец 25 Прореждане АОС 3171 от 05.10.2012 г. 

595 е 000091 3,0 Климентово 100 Гола за ак АОС 1158 от 08.03.2004 г. 

596 г 000001 13,3 Вързулица 100 Гола за ак АОС 878 от 27.02.2004 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, ал.6 и ал.7 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 2018 г.: 



Дървесен вид Категории дървесина 
Цена 

лв./пл.куб.м. без ДДС 

лп 

Едра 50 

Средна 35 

Дребна 35 

Дърва 35 

ак, брс, кгбр, кл, пкл, мжд  
Дърва 40 

бл, гбр, здб, цр 
Дърва 42 

 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 №461/30.05.2017 г. на инж. Григор Гогов - 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. 

Приложение: 1.Копие от одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. от гори 

собственост на Община Полски Тръмбеш; 2.Копие от АОС №920/27.02.2004 г.; 3.Копие от АОС 

№1578/30.03.2004 г.; 4.Копие от АОС №3725/22.07.2018 г.; 5.Копие от АОС №3152/05.10.2012 г.; 6.Копие от 

АОС №1535/30.04.2004 г.; 7.Копие от АОС №1536/30.04.2004 г.; 8.Копие от АОС №1538/30.04.2004 г.; 

9.Копие от АОС №2563/17.12.2008 г.; 10.Копие от АОС №3129/23.05.2012 г.; 11.Копие от АОС 

№3153/05.10.2012 г.; 11.Копие от АОС №3672/28.04.2017 г.; 12.Копие от АОС №3131/23.05.2012 г.; 

13.Копие от АОС №3165/05.10.2012 г.; 14.Копие от АОС №3171/05.10.2012 г.; 15.Копие от АОС 

№1158/08.03.2004 г.; 16.Копие от АОС №878/27.02.2004 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 №36/26.07.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №521 

 
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-209/09.07.2018 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 09.08.2018 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, 

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 2019 г. в размер на 29 000 

/двадесет и девет хиляди/ лв., 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: „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-01-09-4382/09.07.2018 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; 

  

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 


