
 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 644 

 

 

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

администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски 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 2018г. 

 2.Загубата на дружеството да бъде отнесена в сметка „непокрити загуби“ и да бъде 

покрита от бъдещи печалби. 

 
 

 

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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 645 

 

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

администрация, Общински съвет -гр Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” от стратегията за ВОМР на МИГ 

„Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна 

финансова помощ: № BG05M9OP001-1.064 МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на 

територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш” с проект „Подобряване достъпа до 

заетост в община Полски Тръмбеш“.  

2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме всички 

необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Полски 

Тръмбеш с проект „Подобряване достъпа до заетост в 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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 646 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104 ал. 1 т.5 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет - гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие за удължаване на срока на отпуснатия временен безлихвен заем от 

бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2018 г.,  предоставен на СНЦ „МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш“, одобрен с решение на Общински съвет, Полски Тръмбеш № 572 от 

18.12.2018 г. и удължен с Решение № 624 от 28.03.2019 г., до 10 дни след получаване на 

окончателно плащане на верифицираните разходи по бюджет 2018 г. на СНЦ „МИГ Павликени 

– Полски Тръмбеш“ от Държавен фонд „Земеделие“. 

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

безлихвен заем № РД 01/23/27.12.2018 г. със СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, със 

седалище в гр. Павликени, ул. Васил Левски № 1 вх. Г, неразделна част от настоящето 

предложение. 

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

за изпълнение на решението. 

Приложение: 

1.Докладна записка на Изпълнителния директор на СНЦ "МИГ Павликени - Полски 

Тръмбеш", изх. № РД 47/17.05.2019 г. и наш вх. № РД-01-09-4342/17.05.2019 г.; 

2. Проект на анекс към договор за безлихвен заем № РД 01/23/27.12.2018 г ; 

3. 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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 647 

 

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: 

Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и дейности на 

бюджетна издръжка в Община Полски Тръмбеш, одобрена с Решение № 571 от Протокол № 41 

от 18.12.2018 г., както следва: 

1. Считано от 01.06.2019 г. се увеличава числеността в т.8. Дейност Чистота в т.ч.: ОП 

„Чистота” с 1 бройка,  

било: 

 Дейност Чистота        40,25 

в т.ч.: 

- ОП „Чистота”        20 

става: 

 Дейност Чистота        41,25 

в т.ч.: 

- ОП „Чистота”        21 

2. Останалите раздели и точки в структурата не се променят. 

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

съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

 

 

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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 648 

 

 

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

администрация, чл.125, ал.(4) от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.38 ал.(4) 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: 

Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по приходната 

и разходна част на Бюджет 2019 г. на Община Полски Тръмбеш към 31.03.2019г, съгласно 

представените Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №4. 

 

 

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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 649 

 

 
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 2019 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

1. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“         -47 750 лв. 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       - 47 750 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка          - 47 750 лв.; 

2.Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и  

опазване на околната среда“    
2.1 Дейност 622 „Озеленяване“       

§ 10 00 – Издръжка             -1 500 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА          +1 500 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 52 05 - придобиване на стопански инвентар                   +1 500 лв.; 

 

3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“               +47 750 лв.; 

3.1. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“                 + 17 600 лв.; 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                    +17 600 лв.; 

3.2. 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 32 264 лв. 

3.3. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“                  + 25 600 лв. 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения                    +25 600 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка              -4 541 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА           +4 541 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 52 19 - придобиване на други ДМА                                   +4 541 лв.; 

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

Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в размер на 82 960 лв. 

3.5. Дейност 759 „Други дейности по културата“                     +4 550 лв.; 

§ 45-00 – С-дии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел                + 4 550 лв.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

основен ремонт за 2019 на Община Полски Тръмбеш: 

- обекти финансирани със собствени приходи  

параграф наименование било става 

§52 05 Храсторез 0 1 500 

§ 52 19 Ограда за детска площадка в с.Климентово 0 4 541 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 650 

 

 
 

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

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

училищното образование, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

 

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

Община Полски Тръмбеш /2019-2020/. 

 

 

 

 

 

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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 651 

 

 
 

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

администрация, във връзка  с чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2019 година. 

 

 

 

 

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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 652 

 
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 2019 г., приета с Решение №597 по Протокол 

№42/31.01.2019 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в  

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

  1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД 

НАЕМ ПРЕЗ 2019 г. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №11 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

11 

Терен с площ 1,50 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.2374 по КК и 

КР на гр.Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС №3049/19.12.2011 г., 

за поставяне на вендинг автомати, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за 

разполагане на временни съоръжения. 

 

1.3 Водни обекти 

1 
Поземлен имот с кад.№ 019001 с площ 15,422 дка. и НТП „Рибни клетки” по КВС на с.Иванча, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №42/15.02.1998 г. 

2 

Поземлен имот с идентификатор 53014.323.204 по КК и КР на с. Обединение, с площ 15752 

кв.м. и НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС 3769/10.05.2019 г. 

3 
Поземлен имот с идентификатор 53014.328.475 по КК и КР на с. Обединение, с площ 5660 кв.м. 

и НТП „Рибарник”, частна общинска собственост, АОС №3770/10.05.2019 г. 

 

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2019 г. 

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

5 
Урегулиран поземлен имот V в стр. кв. 723 по ПУП на с.Петко Каравелово, с площ 3605 кв.м., 

частна общинска собственост, съгласно АОС №2535/08.12.2008 г. 

6 
Урегулиран поземлен имот IV в стр. кв. 722 по ПУП на с.Петко Каравелово, с площ 1615 кв.м., 

частна общинска собственост, съгласно АОС №2532/08.12.2008 г. 

 

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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 653 

 
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: Поземлен имот с 

идентификатор 41246.19.36 по КК и КР на с.Климентово с площ 1190 кв.м. и НТП „Друг вид земеделска 

земя”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3759/19.03.2019 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 2 650,40 лв. /Две хиляди шестстотин и петдесет лева и четиридесет стотинки/. 

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

на 3 000,00 /Три 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 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-02-10-1938/07.03.2019 г. 

2.Копие от АОС №3759/07.03.2019 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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 654 

 
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.724 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 2012 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №2533/08.12.2008 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 7 526,90 лева /седем хиляди петстотин двадесет и шест лева и деветдесет 

стотинки/. 

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

на 8 000,00 лева /осем 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 покупко-

продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-2386/21.03.2019 г. 

2.Копие от АОС №2533/08.12.2008 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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 655 

 
 

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

администрация, чл.45а, ал.1 от Закона за общинската собственост,  във връзка с чл.76, ал.3 и 

чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

 

Приема Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване 

под наем и продажба на общински жилища в Община Полски Тръмбеш. 

 

Приложение: Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 

настаняване под наем и продажба на общински жилища в 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 №46/30.05.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 656 

 

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

във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

Общински съвет гр. Полски Тръмбеш  реши: 

1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи Договор със Сдружение 

„Клуб по водни спортове „Добри Динев” гр.Полски Тръмбеш за предоставяне на един двоен коридор на 

късата и дълбока част на открит плувен басейн, намиращ се в гр.Полски Тръмбеш - “Плувен комплекс”, 

представляващ имот с идентификатор 57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична 

общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011г., за нуждите на спортния клуб, за срок от 

15.06.2019 г. до 31.08.2019 г. в следните часови диапазони: 

– всеки работен ден от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа 

– всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 18:00 до 19:00 часа. 

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

с упълномощен представител на Сдружение „Клуб по водни спортове „Добри Динев”  гр.Полски 

Тръмбеш. 

 

Приложения: 

1. Копие на Искане от Марин Ганчев Маринов – Председател на УС на Сдружение „Клуб по 

водни спортове „Добри Динев” гр.Полски Тръмбеш. 

2. Проект на договор за заем за послужване. 

 

 
 

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 

 


