
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 569 

 
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 делегирани от държавата дейности: 

§ 31 00 - Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)                 -1 927 лв.; 

в т.ч.: 

§§31 13-получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди                   -1 927 лв.; 

 

II. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1. Функция „Здравеопазване“  

1.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ 

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

§ 10 00 – Издръжка           +4 000 лв.; 

1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в 

Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ в размер на 58 563 лв. 

2. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“                  -1 927 лв.; 

2.1. Дейност 738„Читалища“      

§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА         -1 927 лв.; 

 

III. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности: 

1. Функция „Общи държавни служби“          -8 700 лв. 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“         -8 700 лв.; 

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                 -8 700 лв.; 

1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в 

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

2. Функция „Образование“         

2.1. Дейност 311 „Детски градини“                       +7 300 лв.; 

в т. ч. за ДГ „ Незабравка“ с. Петко Каравелово                     +7 300 лв.; 

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                 +7 300 лв.; 

 

IV. Приходи за местни дейности 

1. § 01 00 – Данък върху доходите на физически лица        +1 100л в.; 

в т.ч.:  

§§ 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров  

превоз на пътници             +1 100 лв.; 

2. § 13 00 – Имуществени и други местни данъци                   +109 600лв.; 

в т.ч.:  

§§ 13 01 – данък върху недвижимото имущество                   +10 000 лв.; 

§§ 13 03 – данък върху превозните средства                    +70 000 лв.; 

§§ 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин                +30 000 лв.; 

§§ 13 08 - туристически данък              - 400 лв.; 

3 § 20 00 – Други данъци                  +20 лв. 

4. § 24 00 - Приходи и доходи от собственост                     +80 000 лв.; 



в т.ч.: 

§§ 24 05 - приходи от наеми на имущество                   +10 000 лв.; 

§§ 24 06 - приходи от наеми на земя                     +70 000 лв.; 

5. § 27 00 - Общински такси                       -13 000 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 27 04 - за ползване на домашен социален патронаж и др.общински соц. услуги                +10 500 лв.; 

§§ 27 05 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др.                +10 000 лв.; 

§§ 27 07 - за битови отпадъци          -30 000 лв.; 

§§ 27 10 - за технически услуги            -2 000 лв.; 

§§ 27 11 - за административни услуги                         -1 068 лв.; 

§§ 27 15 – за гробни места                 -500 лв. 

§§ 27 17 - за притежаване на куче                             +68 лв.; 

6. § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви                     +16 000 лв; 

в т.ч.: 

§§ 28 02 - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети                   -2 000 лв.; 

§§ 28 09 – наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски                 +18 000 лв.; 

7. § 36 00 - Други приходи            +1 423 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 36 19 - други неданъчни приходи                        +1 423 лв.; 

8. § 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите                         -440 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)               -440 лв.; 

9. § 40 00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи      +2 640 лв.; 

§§ 40 24 - постъпления от продажба на транспортни средства                    +2 640 лв.; 

10. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)                   +1 927 лв.; 

в т.ч.: 

§§31 13-получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди      +1 927 лв.; 

 

11. §§ 62 02 – Предоставени трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС                        -28 лв.; 

12. § 72-00 - Предоставена възмездна финансова помощ (нето)                  - 5 000 лв.; 

в т. ч.: 

§§ 72 01 - предоставени средства по възмездна финансова помощ  (-)                 - 25 000 лв.; 

§§ 72 02 - възстановени суми по възмездна финансова помощ (+)                 +20 000 лв.; 

13. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за  

средствата от Европейския съюз (нето)                     -24 704 лв.; 

14. § 93 00 - Друго финансиране - нето(+/-)                     -99 000 лв. 

в т.ч.:  

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

други бюджетни организации (-/+)                                              -99 000 лв.; 

 

I. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“        +53 015 лв. 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       +53 015 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка          +51 225 лв.; 

§ 46 00 – Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и д-сти                      + 1 100 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт               +690 лв.; 

1.3. Дейност 123 „Общински съвет“         

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

§ 10 00 – Издръжка           +4 000 лв.; 

в т. ч.: 

§§ 10 52 - краткосрочни командировки в чужбина                     +1 630 лв.; 

1.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в 

Дейност 123 „Общински съвет“ в размер на 21 700 лв. 

 

2.Функция „Образование“                     -95 570 лв.; 
2.1. Дейност 389 „Други дейности по образованието“     

§ 52 00 – Придобиване на ДМА         -95 570 лв.; 

в т. ч. : 

§§ 52 04 - придобиване на транспортни средства                  -95 570 лв.; 

 



 

3. Функция „Здравеопазване“           +1 814лв.; 

3.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“   

§51- 00- Основен ремонт на ДМА                    +1 814 лв.; 

4.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“                 +4 000 лв.; 
4.1 Дейност 524 „Домашен социален патронаж“       +4 000 лв.; 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                   -10 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка          +14 000 лв.; 

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

Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ в размер на 120 000 лв. 

4.3 Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“                     -3 000 лв.; 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                      -5 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка            +2 000 лв.; 

4.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в 

Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ в размер на 78 200 лв. 

4.5 Дейност 562 „Личен асистент“           +3 000 лв. 

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала                   +3 000 лв. 

5. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално  

стопанство и опазване на околната среда“                              + 66 047 лв.; 

5. 1. Дейност 604 „Осветление“         +25 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка          +25 000 лв.; 

5.2. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“               +116 047лв.; 

§ 10 00 – Издръжка           +18 350лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА        +97 697 лв.; 

5.3. Дейност 623 „Чистота“                                   -75 000 лв.; 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                   -26 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                    + 50 000 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА         -15 000 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА         -84 000 лв.; 

в т. ч. : 

§§ 52 04 - придобиване на транспортни средства                   -84 000 лв.; 

5.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в 

Дейност 623 „Чистота“ в размер на 280 750 лв. 

5.5. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“     

§ 10-00 – Издръжка            -15 000 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА         +15 000 лв.; 

 

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

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

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

§ 10 00 – Издръжка            +3 000 лв.; 

6.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в 

Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“ в размер на 16 500 лв. 

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

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                     -20 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка           +20 000 лв.; 

6.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в 

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в размер на 63 100 лв. 

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

местен харакер“                                     +3 500 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка             +3 500 лв.; 

 

7. Функция „Икономически дейности и услуги“                  +75 510лв.; 

7.1. Дейност 829 „ Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                     -1 500 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка            +1 500 лв.; 

7.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в 

Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ в размер на 21 000 лв. 

7.3. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане 

на пътищата“           +48 510 лв.; 



§ 10 00 – Издръжка          +48 510 лв.; 

 

 

 

7.4. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“              +27 000  лв.; 

в т.ч.: 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                  -6 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                    +6 000 лв.; 

 

 

§ 19 00 - Платени данъци, такси и административни санкции            +27 000 лв.; 

7. Функция Разходи некласифицирани в другите функции             -36 378 лв.; 

998 Резерв 

§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи                          - 36 378 лв.; 

 

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

основен ремонт за 2018 на Община Полски Тръмбеш: 

 

- обекти финансирани с целева субсидия от ЦБ за капиталови р-ди: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Основен ремонт покрив на сградата на НЧ „Отец Паисий”, 

гр. Полски Тръмбеш – СМР, авторски и строителен надзор 

44 567 42 640 

§ 51 00 Преустройство на съществуваща сграда за здравна 

служба, в УПИ III-324, кв.43 по ПУП на с.Петко 

Каравелово”- ИП и доклад за съответствие с основните 

изисквания към строежите 

5 000 4 800 

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

ИП и СМР 

69 559 167 256 

§ 52 00 Закупуване на автобус 95 570 0 

 

- обекти финансирани с приходи от приватизация и продажба на нефинансови активи 

параграф наименование било става 

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

с. Страхилово (ПИ с идентификатор 69732.500.483) 

0 2 014 

 

- обекти финансирани със собствени приходи 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Основен ремонт на покрив на сградата на Кметство 

с.Страхилово(ПИ с идентификатор 69732.500.503) 

0 690 

§ 52 00 Товарен автомобил за сметосъбиране 84 000 0 

 

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

съюз: 

3.1. „Обучения и заетост“ – Договор №ОЗМ-ХУ-04-12-197#6/13.11.2018г. по ОП РЧР 2014-2020 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

5 397 0 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

0 5 397 

 

3.2. Проект „Обучения и заетост на младите хора“ – Договор №ОЗМ-ХУ-04-12-34#6/15.10.2018г. по 

ОП РЧР 2014-2020 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

1 649 426 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

0 1 223 



 

 

 

 

3.3. Проект „Работа“ – Договор №РР-04-12-722# от 05.06.2018г. по ОП РЧР 2014-2020 

параграф наименование било става 

§ 62 00 Получени трансфери м/у бюджети и сметки за СЕС 0 28 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

96 073 103 747 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

СЕС 

21 352 22 484 

 Всичко приходи: 117 425 126 259 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 98 505 105 857 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 18 920 20 402 

 Всичко разходи: 117 425 126 259 

 

 

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 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 №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 570 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация , чл.6, ал.1, чл.66, ал.1 и чл.67 от Закона за местни данъци и такси, чл.16 от 

Закона за управление на отпадъците и чл.16  от Наредба № 14 на Общински съвет П.Тръмбеш 

за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Полски Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

 I. Приема и одобрява план-сметка за 2019г. за дейностите по събиране, извозване, 

обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата 

на териториите за обществено ползване (Приложение №1 и Приложение №2). 

 II. Приема годишен размер на таксата за битови отпадъци за 2019г. по населени места и 

честота на сметоизвозването, съгласно Заповед № РД 01-06-7856/30.10.2018г., както следва: 

 

1. За град Полски Тръмбеш: 

1.1. За жилищни имоти – 4,80 на хиляда върху данъчната оценка на имота, разпределени 

както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   0.96 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  1,78 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване - 2.06 на хиляда; 

1.2. За нежилищни имоти – 9.08 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ на 

имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,82 на хиляда 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  3,06 на хиляда 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -4,20 на хиляда 

2. За населените места с.Климентово, с.Раданово, с.Петко Каравелово: 

2.1. За жилищни имоти – 5,75 на хиляда върху данъчната оценка на имота, разпределени 

както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,21 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  2,30 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване - 2,24 на хиляда; 

2.2. За нежилищни имоти – 8,47 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ на 

имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,78 на хиляда 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  3,39 на хиляда 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -3,30 на хиляда 

 3. За населените места с.Куцина, с.Масларево, с.Обединение, с.Павел, с.Полски Сеновец 

и с.Страхилово: 

3.1. За жилищни имоти – 8,23 на хиляда върху данъчната оценка на имота, разпределени 

както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,65 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  3,05 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване – 3,53 на хиляда; 

 



 

 

 

 

3.2. За нежилищни имоти – 8,47 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ на 

имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,69 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  3,13 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -3,65 на хиляда; 

4. За населените места с.Вързулица, с.Иванча, с.Каранци, с.Стефан Стамболово и 

с.Орловец: 

4.1. За жилищни имоти – 9,10 на хиляда върху данъчната оценка на имота, разпределени 

както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,36 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  2,64 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване – 5,10 на хиляда; 

4.2. За нежилищни имоти – 8,47 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ на 

имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,27 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  2,46 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -4,74 на хиляда; 

 

5. За подали декларация по чл. 18 ал.(2) от Наредба на Общински съвет П.Тръмбеш за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Полски Тръмбеш, таксата за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа 

или други съоръжения на битови отпадъци, се определя съобразно вида и броя на съдовете и 

честота на сметоизвозване: 

5.1. За град Полски Тръмбеш: - за кофа с обем 0,12 м³ - 17,40 лв. за месец при честота на 

извозване – един път в седмицата; 

- за контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³- 93,80 за месец при честота на извозване – един 

път в седмицата; 

5.2. За останалите населени места: 

- за контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³- 62,00 за месец при честота на извозване – два 

пъти в месеца; 

 

III. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на читалищата. 

Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с 

пряката им читалищна дейност. 

 

Решението влиза в сила от 01.01.2019г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 12 4 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 571 

 

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

администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема структура на общинска администрация, кметства и дейности на бюджетна 

издръжка към 01.01.2019 г., както следва: 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

към  01.01.2019 г. 

 №  Структурни звена      Численост 

    на персонала брой 

1. Дейност „Общинска администрация”      80,5 

в т.ч. дофинансирана        28,5 

 

1.1 Кмет на община          1 

1.2. Зам. Кмет на община        2 

1.3 Кмет на кметство        14 

1.4 Секретар на община        1 

1.5 Юрисконсулт         1 

1.6 Главен архитект         0,5 

1.7 Дирекция „Бюджет, финанси и административна дейност” – 

обща администрация        27 

в т. ч. дофинансирана        7 

1.8 Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и регионална политика” – 

специализирана администрация       19,5 

в т.ч. дофинансирана        7 

1.9 Обща и специализирана администрация 

 Дофинансирана към кметства и наместничества –       14,5 

2. Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”    11,25 

3. Дейност Домашен социален патронаж      17  

4. Дейност Спортни бази за спорт за всички     7 

5. Дейности по  почивното дело и социалня отдих    2 

6. Дейност Музей с местен характер      5  

7. Дейност Други дейности по икономиката     21 

в т.ч.: 

- ОП  „Поддръжка и ремонт на общинско имущество”   15 

8. Дейност Чистота         40,25 

в т.ч. : 

- ОП „Чистота”        20 

9. Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”,  

Звено „Управление на общински гори”      2 

 

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

съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1

Разпределение на персонала по населени места и дейности 

Дейности по 

бюджета на 

Община Полски 

Тръмбеш

Кмет на 

кметство 

Дейност 

"Общинска 

администрация"

всичко по 

населени места 

към 01.01.2019 г.:

Населено място

численст от 

01.01.2019 г.

численст от 

01.01.2019 г.Кметство 

Раданово 1 4,5

Кметство П.

Каравелово 1 4,5

Кметство 

Обединение 1 3,5

Кметство 

Климентово 1 3,5

Кметство 

Страхилово 1 3,5

Кметство Павел 1 3,5

Кметство П.

Сеновец 1 4

Кметство 

Масларево 1 3,5

Кметство Куцина 1 3,5

Кметство Орловец 1 3,5

Кметство Иванча 1 3,5

Кметство Каранци  1 3,5Кметство 

Вързулица  1 2,5

Кметство 

Ст.Стамболово  1 3

всичко по

дейности: 14 50

1 0,5 1

0 1 1

1

1 0 0,5

14,5 10,25 10,25

0

1

0,5 1

0

0

0

1 0,5 1 0

1 1 0,5 0

1 1 1 0

1 0,5 1 0

1 0,5 1 0

1 0,5 1 0

1 1 0,5 0

1 0,75 0,75 0

Технически 

сътрудници към 

“Общинска 

администрация”

Дейност 

"Клуб на 

пенсионера"

Дейност 

"Чистота"

Дейност 

"Спортна база"

численст от 

01.01.2019 г.

численст от 

01.01.2019 г.

численст от 

01.01.2019 г.

численст от 

01.01.2019 г.

0

1,5 1 0 1

2,5 1 0



 

 

Справка промяна численост   /Приложение №2/ 
 

№ 

по 

ред 

Структурни звена / Дейност Натурални 

показатели /бр./ 

било към 

01.10.2018 г 

Натурални 

показатели /бр./ 

става към 

01.01.2019 г 

1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

1.9 

Общинска администрация, 

в т.ч. дофиннасирана 

Кмет на община       

Зам. Кмет на община     

Кмет на кметство      

Секретар на община      

Юрисконсулт  

Главен архитект  

Дирекция „Бюджет, финанси и административна 

дейност” – обща администрация, в т.ч. 

дофинансирана     

   

Дирекция „Устройство на територията, общинска 

собственост и регионална политика” – 

специализирана администрация, в т.ч. 

дофинансирана      

 

Обща и специализирана администрация 

дофинансирана към кметства  

82,5 

30,5 

1 

2 

14 

1 

1 

0,5 

28 

8 

 

 

20,5 

 

8 

 

 

14,5 

80,5 

28,5 

1 

2 

14 

1 

1 

0,5 

27 

7 

 

 

19,5 

 

7 

 

 

14,5 

    

2. Клубове на пенсионера 11,25 11,25 

3. Домашен социален патронаж 17 17 

4. Спортни бази за спорт за всички 7 7 

5. Дейности по  почивното дело и социалния отдих 2 2 

6. Музей с местен характер 5 5 

7. Други дейности по икономиката  

в т.ч.: ОП “Поддръжка и ремонт на общ. 

имущество” 

21 

 

15 

21 

 

15 

8. Дейност „Чистота” 

в т.ч.: ОП „Чистота” 

40,25 

20 

40,25 

20 

9. Дейност „Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов”, Звено „Управление на 

общински гори” 

2 2 

 Общо: 188 186 

 

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 №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 572 

 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш за 2018 г. на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, при 

следните условия: 

- размер на заема 25 000 лв. (Двадесет  и пет хиляди лв.); 

- вид на валутата – лева; 

- срок за възстановяване на заема – до 31.03.2019г; 

- начин на обезпечаване – издаване на Запис на заповед в полза на Община 

Полски Тръмбеш; 

- начин на предоставяне – безкасово по банковата сметка на СНЦ „МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш“ в седем дневен срок след подписване на договор за 

безлихвен заем. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш, да подпише договор за 

безлихвен заем със Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група 

Павликени – Полски Тръмбеш”, със седалище в гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ № 1, 

вх. Г, неразделна част от настоящото предложение. 

3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

 

Приложения: 

1. Проект на договор за временен безлихвен заем 

2. Проект на Запис на заповед 
 

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 №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 573 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 10 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и Решение № 1 от протокол № 4/05.12.2018г. от проведено Общо 

събрание на РСУО-регион Борово (Бяла, област Русе), Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Бяла, като Водещ партньор в Регионално сдружение за 

управление на отпадъците на регион Борово (Бяла, област Русе) да подаде заявление за 

отпускане на безлихвен заем от ПУДООС в размер на 252 000,00 лв. за финасиране на превозно 

средство за транспортиране на контейнери, част от мобилното оборудване по проект: 

„Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово /Бяла, 

област Русе/ и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската 

пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура“ със срок от 5 години с 2 години 

гратисен период. 

Средствата в размер на 64 386,98 лева, с които Община Полски Тръмбеш ще участва при 

погасяване на заема ще бъдат осигурени, чрез събраните по чл. 64 от ЗУО средства, а при 

недостиг - от собствения бюджет на общината. 

 

Приложение: Решение № 1 от протокол № 4/05.12.2018г. от проведено Общо събрание 

на РСУО-регион Борово (Бяла, област Русе) 

 

 

 

 

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 №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 574 

 

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

администрация, чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, чл.25, ал.5 във връзка с 

ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет гр.Полски 

Тръмбеш реши: 

Дава предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на газопровода и 

неговите технологични площадки за обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 

„Булгартрансгаз” ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската 

граница” през земи от поземления фонд на Община Полски Тръмбеш – публична и частна 

общинска собственост, включително и за учредяване на необходимите ограничени вещни права 

и сервитути.  

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 3 години. 

 

Приложение: Регистър на засегнатите имоти.  

 

 

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 №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 575 

 

 

          На основание чл.17, ал.1, т.5; чл.21, ал.1, т. 23  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на 

културата , Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Приема Календар за по-крупните културни прояви през 2019 г. в Община Полски 

Тръмбеш, финансирани от бюджета на общината и разпределение на средствата. 

 

 

 

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 №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 576 

 

 

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

администрация във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за 

ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Полски Тръмбеш, 

реши: 

Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2019 година от гори собственост 

на Община Полски Тръмбеш по видове сечи и общ обем на ползването по стояща маса.  

 

Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2019 година от гори 

собственост на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 577 

 

 

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

администрация, във връзка с писмо с рег.индекс №РД-01-09-7237/10.10.2018 г. от Жени Начева 

– Заместник-министър на здравеопазването, Общински съвет - Полски Тръмбеш  реши: 

Изменя и допълва свое Решение № 553 по Протокол № 39/25.10.2018 г., като изменя 

текста на решението по следния начин: 

Упълномощава Кмета на община Полски Тръмбеш да сключи допълнително 

споразумение с  Министерство на здравеопазването за изменение на Договора за учредяване на 

безвъзмездно право на ползване на недвижим имот общинска собственост сключен на 

21.12.2016 г. между Община Полски Тръмбеш и Министерство на здравеопазването, съгласно 

което Шест броя помещения със ЗП 107,70 кв.м., а именно:  

- Кабинет №31 – диспечер с обща полезна площ 11,20 кв.м.  

- Кабинет №35 – стая на дежурния лекар с обща полезна площ 12,60 кв.м. 

- Четири броя помещения от бивша кухня с обща полезна площ съответно 8,04 кв.м., 

8,71 кв.м., 14,61 кв.м. и 41,04 кв.м.,  

представляващи част от първия етаж на сграда с идентификатор 57354.300.1038.7 по КК и КР 

на гр.Полски Тръмбеш, да се изключат от чл.1 на договора. 

 

 

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 №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 578 

 

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

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

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

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

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

поземлен имот I кв.6 по ПУП на с.Масларево с площ 1950 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №258/15.08.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 4 071,60 лева /четири хиляди седемдесет и един лева и шестдесет 

стотинки/. 

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

размер на 4 800,00 лева /четири хиляди и осемстотин 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 2 000,00 /две хиляди/ лева. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-7278/11.10.2018 г. 

2.Копие от АОС №258/15.08.2001 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 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 579 

 

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

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

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

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

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

поземлен имот II кв.6 по ПУП на с.Масларево с площ 1950 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №299/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 4 071,60 лева /четири хиляди седемдесет и един лева и шестдесет 

стотинки/. 

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

размер на 4 800,00 лева /четири хиляди и осемстотин 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 2 000,00 /две хиляди/ лева. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-7278/11.10.2018 г. 

2.Копие от АОС №299/17.09.2001 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 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 580 

 

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

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

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

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

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

поземлен имот III кв.6 по ПУП на с.Масларево с площ 1950 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №320/25.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 4 071,60 лева /четири хиляди седемдесет и един лева и шестдесет 

стотинки/. 

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

размер на 4 800,00 лева /четири хиляди и осемстотин 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 2 000,00 /две хиляди/ лева. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-6622/27.09.2018 г. 

2.Копие от АОС №320/25.09.2001 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 

 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 581 

 

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

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

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

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

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

поземлен имот IV кв.6 по ПУП на с.Масларево с площ 1906 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №257/15.08.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 3 979,70 лева /три хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и 

седемдесет стотинки/. 

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

размер на 4 700,00 лева /четири хиляди и седемстотин 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 2 000,00 /две хиляди/ лева. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-6622/27.09.2018 г. 

2.Копие от АОС №257/15.08.2001 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 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 582 

 

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

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

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

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

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

поземлен имот V кв.6 по ПУП на с.Масларево с площ 1906 кв.м., частна общинска собственост, 

съгласно АОС №319/25.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 3 979,70 лева /три хиляди деветстотин седемдесет и девет лева и 

седемдесет стотинки/. 

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

размер на 4 700,00 лева /четири хиляди и седемстотин 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 2 000,00 /две хиляди/ лева. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-6622/27.09.2018 г. 

2.Копие от АОС №319/25.09.2001 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 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 583 

 

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

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

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

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

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

поземлен имот VI кв.6 по ПУП на с.Масларево с площ 1920 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №298/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 4 009,00 лева /четири хиляди и девет лева/. 

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

размер на 4 700,00 лева /четири хиляди и седемстотин 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 2 000,00 /две хиляди/ лева. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-6622/27.09.2018 г. 

2.Копие от АОС №298/17.09.2001 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 

 

 

 
 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 584 

 

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

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

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

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

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

поземлен имот VII кв.6 по ПУП на с.Масларево с площ 1920 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №278/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 4 009,00 лева /четири хиляди и девет лева/. 

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

размер на 4 700,00 лева /четири хиляди и седемстотин 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 2 000,00 /две хиляди/ лева. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-7278/11.10.2018 г. 

2.Копие от АОС №278/17.09.2001 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 

 
 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 585 

 

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

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

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

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

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

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

поземлен имот VIII кв.6 по ПУП на с.Масларево с площ 1920 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №277/17.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 4 009,00 лева /четири хиляди и девет лева/. 

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

размер на 4 700,00 лева /четири хиляди и седемстотин 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 2 000,00 /две хиляди/ лева. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-7278/11.10.2018 г. 

2.Копие от АОС №277/17.09.2001 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 

 
 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №41/18.12.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 586 

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.270, ал.1 и 2, чл.273, ал.1 от Търговския закон, във връзка с 

чл.37, ал.7, ал. 8 и ал. 11 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на 

собственост на общината в търговските дружества с общинско участие в капитала и за 

участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна 

дейност на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

1.Приема Доклад на ликвидатора за периода на ликвидация на „Строителство и 

Благоустройство“ ЕООД- в ликвидация, гр.Полски Тръмбеш, Ликвидационнен баланс към 

14.12.2018г. и пояснителен доклад към него, Отчет за приходите и разходите на  „Строителство 

и Благоустройство“ ЕООД- в ликвидация, гр.Полски Тръмбеш. 

2. Освобождава от отговорност Димитрина Димитрова Алексиева, в качеството й на 

ликвидатор на „Строителство и Благоустройство“ ЕООД – в ликвидация, гр.Полски Тръмбеш, 

като я задължава да извърши необходимите действия по вписване в Търговския регистър на 

обстоятелствата, относно приключване на Процедура по ликвидация и заличаване на 

„Строителство и Благоустройство“ ЕООД – в ликвидация, гр.Полски Тръмбеш. 

3.Освобождава от длъжност Димитрина Димитрова Алексиева, в качеството й на 

ликвидатор на „Строителство и Благоустройство“ ЕООД – в ликвидация, гр.Полски Тръмбеш и 

възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да прекрати Договор за възлагане на ликвидация 

на „Строителство и Благоустройство“ ЕООД, гр.Полски Тръмбеш от 01.11.2016г., сключен с 

Димитрина Димитрова Алексиева, с постоянен адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.“Средец“ №13 в 

качеството й на Ликвидатор на „Строителство и Благоустройство“ ЕООД- в ликвидация, 

гр.Полски Тръмбеш  с ЕИК814222691, със седалище и адрес на управление гр.Полски 

Тръмбеш, ул.“Търговска“ №44, считано от датата на вписване на заличаването на 

„Строителство и Благоустройство“ ЕООД – в ликвидация, гр.Полски Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


