
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №522 

 

На основание чл.21, ал.2 и ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  Общински съвет- гр. Полски Тръмбеш  реши: 

Изменя и допълва от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. 

Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

както следва: 

1. Било: Чл. 5, ал.2  „Общинският съвет може да избере обществен посредник с 

мнозинство 2/3 от общия брой общински съветници.” 

                Става: Чл. 5, ал.2  „Общинският съвет може да избере обществен посредник с 

мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.” 

2. В чл. 5 се създава  нова ал. 6 със следния текст: „ т. 1 Повече от половината от общия 

брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински 

съветници е по-голям от останалата част от общия брой на съветниците. т. 2. Решенията са 

приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на 

гласувалите „за” общински съветници е по-голям от  останалата част от присъстващите на 

заседанието съветници. т. 3 Решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия 

брой на съветниците, когато броят на гласувалите „за” общински съветници е по-голям от 

останалата част от общия брой на общинските съветници.” 

3.  В чл. 5, ал. 6 /стара/ става ал. 7. 

4.  В чл. 5, ал. 7 /стара/ става ал. 8. 

5. Било: Чл. 45 „Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира 

от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено 

мнозинство от общия брой на съветниците.” 

    Става: Чл. 45 „Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира 

от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с мнозинство 

повече от половината от общия брой на съветниците.” 

 

 

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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №523 

 

 

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 30.06.2018 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 30.06.2018г.  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. 2018година 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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №524 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет  Полски Тръмбеш реши: 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на Общински 

съвет  Полски Тръмбеш от Общинска администрация Полски Тръмбеш за I-то полугодие на 2018 г. и 

неснетите от отчет решения от  II-то полугодие на 2017 г. 

1. Снема от отчет изпълнените решения на Общински съвет  Полски Тръмбеш от 
Общинска администрация Община Полски Тръмбеш за II - то полугодие на 2017 г. и  I – то 
полугодие на 2018 г. № № 272, 393, 405, 408, 419, / 279, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 
429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 
450, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 
471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 471, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 490, 491, 
492, 493, 494, 495, 496, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 505, 506, 508, 509, 510, 511. 

2. Остават да се водят на отчет от Общински съвет  Полски Тръмбеш решения  

№ № 439, 451, 489, 497, 504, 507. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет  Полски Тръмбеш за  

 I-то 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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №525 

 

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

местната администрация и чл.54, чл.56, ал.2, чл.59, чл.68, ал.1, т.2 и чл.65, ал.5 от  Наредбата 

за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш реши: 

   І. Дава разрешение за сформиране на самостоятелни маломерни  паралелки   за учебната 

2018/2019 година в: 

       1. ОУ”Васил Левски” с.П.Каравелово  -    4 маломерни паралелки  

             -    I клас –  10 ученици 

             -   II клас -  15 ученици 

             -  IV клас – 15 ученици 

  - VII клас – 17 ученици  

       2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”  с.Раданово  -  2 маломерни паралелки 

             -  VI клас – 15 ученици  

             - VIIклас – 17 ученици 

       3. СУ”Цанко Церковски”гр.П.Тръмбеш  -  3 маломерни паралелки 

             -  XIб клас – 17 ученици 

             -  XIв клас – 15 ученици 

             - XIIв клас – 15 ученици 

     II. Дава разрешение за сформиране на 3 паралелки в пети клас в СУ”Ц.Церковски” 

гр.П.Тръмбеш 

              - Vа клас  -  19 ученици 

              - Vб клас  -  19 ученици 

              - Vв клас  -  20 ученици 

    III. Дава разрешение за формиране на група с минимум 6 деца във филиалите на: 

1. ДГ”Незабравка” с.П.Каравелово 

- филиал с.Куцина    -   7 деца 

2. ДГ”Първи юни” с.Раданово 

- филиал  с.Павел     -   8 деца  

       V. Утвърждава структурата на Функция “Образование” по дейности и населени места за 

учебната 2018/2019 година, както следва: 

        1. Общообразователни училища: 

 -    СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш                        31 паралелки 

 -    ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово            7 паралелки 

 -    ОУ”Васил Левски” с.П.Каравелово                      7 паралелки 

        2. Професионални паралелки към СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш    

              -  Земеделец                                                                  5 паралелки 

        3. Подготвителна полудневна група в училище: 

 -    СУ”Ц.Церковски”гр.П.Тръмбеш                           2 група 

 -    ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Раданово             1 група 

       

 

 

 

 



  4. Детски градини:  

 -   ДГ „Детски свят” гр.П.Тръмбеш                    5 групи    

 -   ДГ „Незабравка” с.П.Каравелово                           3 групи 

 -   ДГ „Първи юни” с.Раданово                                   3 групи     

 

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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №526 

 

 

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

местната администрация, чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование 

и чл.3, ал1 от Постановление №128 от 29 юли 2017г., Общински съвет-гр.П.Тръмбеш реши: 

 

         Определя СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш за Средищно училище на територията на 

Община П.Тръмбеш за учебната 2018/2019година. 

 

 

 

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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №527 

 

 

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

администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища 

на територията на община Полски Тръмбеш съгласно публикувания проект за 

изменение и допълнение на Наредбата. 

2. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Полски 

Тръмбеш. 

Приложение: 1.Докладна записка изх.№ РД-01-10-3086/18.06.2018г., вх. № РД-02-02-

153/18.06.2018г. в ОбС гр.Полски Тръмбеш, относно изменение и допълнение на Наредба за 

управление на общинските пътища на територията 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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №528 

 

 

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

администрация, Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш реши: 

 Приема «Правилник За условията и реда за предоставяне на еднократна финансова 

помощ за новородено или осиновено дете в Община Полски Тръмбеш». 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 12 0 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                                /Маринета Йорданова/                                                                                                                    

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №529 

 

 

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

администрация, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси, чл.49, ал.3 и ал.4 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски 

Тръмбеш, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 200 000,00 лева /Двеста хиляди  лева/ за изпълнение на 

дейностите по Договор № 28315/09.03.2017г.,  Референтен номер № 15.3.1.041,  Проект 

„Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски 

Тръмбеш“, финансиран  по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 

Румъния –България  2014г.-2020г. 

Средствата  се възстановяват  в бюджета след верифициране на разходите от 

Договарящия орган. 

 

 

         
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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №530 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 1, чл.3 и чл.7, ал.2, т.1 и ал.3-8 от Наредба 1 от  22 януари 2016 г. за прилагане 

на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" 

на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020,  и  чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет - гр.Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява запис на заповед за сумата от 85 221,26 лева (Осемдесет пет хиляди двеста двадесет 

един лева двадесет шест стотинки) за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Споразумение за 

изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-38 от 23.04.2018г., сключено 

между СНЦ „Местна инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш" и Управляващите органи на 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси" 2014-2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г., 

със срок на предявяване на плащанията, покриващ срока на изпълнение на стратегията за Водено от 

общностите местно развитие за календарната 2018г., удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 30.06.2019г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Павликени да подпише запис на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 85 221,26 

лева (Осемдесет пет хиляди двеста двадесет един лева двадесет шест стотинки) за обезпечаване на 100% от 

авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие 

№ РД 50-38 от 23.04.2018г., сключено между СНЦ „Местна инициативна група Павликени - Полски 

Тръмбеш" и Управляващите органи на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020г. и Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж" 2014-2020г., със срок на предявяване на плащанията, покриващ срока на изпълнение 

на стратегията за Водено от общностите местно развитие за календарната 2018г., удължен с 6 (шест) месеца, 

а именно - 30.06.2019г. 

Приложения: 

1. Докладна записка вх.№РД-01-09-53 86/10.08.2018г. на Изпълнителния директор на 

СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш"; 

 2. Заповед №РД09-738/ 10.08.2018г. на Зам.-министъра на земеделието, храните и горите 

и ръководител на управляващия орган на ПРСР 2014-2020г.; 

 

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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №531 

 

 

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 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2018 г. 

Под №7 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно: 

7 

Терен с площ 3,000 дка, представляващи част от Поземлен имот с идентификатор 

61279.16.40 по КК и КР на село Раданово, целият с площ 32,960 дка, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3729/20.08.2018 г., за разполагане на пчелни семейства. 

 

         
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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №532 

 

 

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

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

за общинската собственост, чл.51, ал.6 от от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски 

Тръмбеш  реши: 

1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Димитър Тодоров Тодоров, с адрес: 

с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш, ул.”Четиринадесета” №14, собственик на 120 броя пчелни 

семейства с регистрационен номер на пчелина №5185-0515, терен с площ 3,000 дка, 

представляващ част от поземлен имот с идентификатор 61279.16.40 по КК и КР на с.Раданово, 

целият с площ 32,960 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС №3729/20.08.2018 г., за 

разполагане на пчелни семейства. 

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

24,00 /двадесет и четири/ лева. Годишния наем се индексира в началото на всяка календарна 

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

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

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

Тодоров Тодоров 

Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-4024/27.06.2018 г. 

  2.Копие от АОС №3729/20.08.2018 г. 

  3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5183-0515. 

 

 
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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №533 

 

 

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.39 ал.1 и ал.3, чл.54 ал.1 т.6 и чл.55 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: три броя 

оранжерии – тип „Асеновградски” за демонтаж, находящи се в УПИ XI „За баня и компресорна 

станция” кв.10 по ПУП на с.Обединение, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№2363/31.08.2006 г. 

2.Приема изготвената пазарна оценка за оранжериите по т.1 и определя начална тръжна 

цена в размер на 3 500,00 /три хиляди и петстотин/ 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 1 000,00 /хиляда/ 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 

продажба със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-4460/10.07.2018 г. 

2.Копие от АОС №2363/31.08.2006 г. 

  3.Счетоводна справка. 

  4.Копие от доклад за пазарна оценка. 
 

 

 
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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №534 

 

 

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.36 ал.5, чл.39 ал.1 и ал.3, чл.54 ал.1 т.2 и чл.55 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: Поземлен 

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

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

Данъчна оценка за имота: 2 408,10 лв. /Две хиляди четиристотин и осем лева и десет 

стотинки/. 

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

размер на 18 500,00 /Осемнадесет хиляди и петстотин/ 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 5 000,00 /пет 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 

продажба със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-2993/11.06.2018 г. 

2.Копие от АОС №3722/09.07.2018 г. 

3.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

4.Копие от доклад за пазарна оценка. 

5.Копие от Становище на Стоян Веселинов Ангелов – Кмет на Кметство с.Климентово 

 

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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №535 

 

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.36 ал.5, чл.39 ал.1 и ал.3, чл.54 ал.1 т.2 и чл.55 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: Поземлен 

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

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

Данъчна оценка за имота: 2 151,80 лв. /Две хиляди сто петдесет и един лева и осемдесет 

стотинки/. 

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

размер на 16 500,00 /Шестнадесет хиляди и петстотин/ 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 5 000,00 /пет 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 

продажба със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-2993/11.06.2018 г. 

2.Копие от АОС №3723/09.07.2018 г. 

3.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

4.Копие от доклад за пазарна оценка. 

5.Копие от Становище на Стоян Веселинов Ангелов – Кмет на Кметство с.Климентово. 

 

 

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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №536 

 

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.36 ал.5, чл.39 ал.1 и ал.3, чл.54 ал.1 т.2 и чл.55 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: Поземлен 

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

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

Данъчна оценка за имота: 1 309,10 лв. /Хиляда триста и девет лева и десет стотинки/. 

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

размер на 10 000,00 /Десет хиляди/ 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 

продажба със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-2993/11.06.2018 г. 

2.Копие от АОС №3724/09.07.2018 г. 

3.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

4.Копие от доклад за пазарна оценка. 

5.Копие от Становище на Стоян Веселинов Ангелов – Кмет на Кметство с.Климентово. 

 

 

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 №37/30.08.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №537 

 

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.36 ал.5, чл.39 ал.1 и ал.3, чл.54 ал.1 т.2 и чл.55 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: Поземлен 

имот № 000057 по КВС на с.Климентово с площ 1,190 дка. и НТП „Друг селскостопански 

терен”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3714/17.04.2018 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 2 498,00 лв. /Две хиляди четиристотин деветдесет и осем 

лева/. 

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

размер на 2 900,00 /Две хиляди и деветстотин/ 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 1 000,00 /хиляда/ 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 

продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-825/16.05.2018 г. 

2.Копие от АОС №3714/17.04.2018 г. 

  3.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

  4.Копие от доклад за пазарна оценка. 

 

 

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 

 


