
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №29/21.12.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 413 

 

 

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

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

съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация Общински съвет-гр. Полски Тръмбеш реши: 

 

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

комисии за първото полугодие на  2017 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 №29/21.12.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 414 

 

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

местната администрация, във вр. с чл. 266, ал. 2, от Търговския закон, във вр. с чл. 23, ал. 

1, т. 15 от Наредба за условията и реда за упражняване 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, Общински съвет  гр. Полски Тръмбеш реши: 

1. Удължава срока на ликвидация на „Строителство и благоустройство” ЕООД - в  

ликвидация с 6 /шест/ месеца, считано от изтичането на първоначалния срок - на 

20.01.2018 г. до 20.07.2018 г. 

           2. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за вписване на 

нововъзникналите обстоятелства за дружеството в Търговски регистър към Агенция по 

вписванията. 

           3. Удължава срока на Договор за възлагане на ликвидацията на „Строителство и 

благоустройство” ЕООД - в ликвидация,  с определения с Решение №230/27.10.2016 г. на 

ОбС Полски Тръмбеш ликвидатор – Димитрина Димитрова Алексиева, считано от 

20.01.2018г. до 20.07.2018 г. 

          4. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи Анекс към Договор за 

възлагане ликвидацията на „ Строителство и благоустройство“ ЕООД /01.11.2016 г/., с 

ликвидатора, с който Анекс да бъде удължен срокът на действието му, считано от 

20.01.2018г. до 20.07.2018г. 

 

 

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 №29/21.12.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 415 

 

 

На основание чл.17, ал. 1 т.5, и чл.21, ал.1, т.6, 12 и 23  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Общински съвет –гр. Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласието си за кандидатстване мярка 01 „Подобряване на обществената 

среда в населените места” по Проект  “Красива България” към  Министерството на 

труда и социалната политика с проект: „Ремонт на Народно читалище 

„Съединение 1885“, с. Климентово, община Полски Тръмбеш“ 
2 Дава съгласието си за съфинансиране, разработване и изпълнение на 

горецитирания проект, като финансовото участие на Общината ще е 51% от общата 

стойност на проекта 139 827,00 лв; 

3 Упълномощава Кмета на Общината да подготви  и внесе в Проект “Красива 

България” към МТСП необходимите документи за кандидатстване. 

 

 

 

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 №29/21.12.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 416 

 

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

и местната администрация, чл.124, ал.(2) и ал.(3) от Закона за публичните финанси и във 

връзка с чл.37 ал.(2) и ал.(3) от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет-гр. 

Полски Тръмбеш  реши: 

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

 

I. Дофинансиранена делегирани от държавата дейности: 

1. Функция „Образование“         

1.1.Дейност 311 „Детски градини“           +18 400; 

в т. ч. за ДГ „ Първи юни“ с. Раданово           +18400; 

 

II. Приходи за местни дейности 

1. § 01 00 – Данък върху доходите на физически лица            +1500; 

в т.ч.:  

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

превоз на пътници                              +1 500; 

2. § 13 00 – Имуществени и други местни данъци               +70500; 

в т.ч.:  

§§ 13 01 –данък върху недвижимото имущество                +5000; 

§§ 13 03 – данък върху превозните средства             +25 000; 

§§ 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин    +41 000; 

§§ 13 08 - туристически данък                   - 500; 

3. § 24 00 - Приходи и доходи от собственост              -50 000; 

в т.ч.: 

§§ 24 04 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция          -100 000; 

§§ 24 05 - приходи от наеми на имущество               -20 000; 

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

4. § 27 00 - Общински такси                 +52 466; 

в т.ч.: 

§§ 27 04 - за ползване на домашен социален патронаж и др.общински соц. услуги+11 200; 

§§ 27 05 – за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др.  - 3 300; 

§§ 27 07 - за битови отпадъци              +50 000; 

§§ 27 10 - за технически услуги               +1 500; 

§§ 27 11 - за административни услуги             -7 000; 



§§ 27 17 - за притежаване на куче                  +40; 

§§ 27 29 - други общински такси                                       +26; 

5. § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви          +20900; 

в т.ч.: 

§§ 28 02 - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети+23 400; 

§§28 09 – наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски           -2 500; 

6. § 36 00 - Други приходи                            -2 062; 

в т.ч.: 

§§ 36 01 - реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)            - 300; 

§§ 36 19 - други неданъчни приходи                -1 762; 

7. § 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите         +48 500; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)              +38 500; 

§§ 37 02 - внесен д-к върху приходите от ст. дейност на бюдж. предприятия (-)+10 000; 

8. § 40 00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи           -64 654; 

§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради            -72 000; 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя            +7 346; 

8. § 61 00 - Трансфери между бюджети (нето)            +32 064; 

в т.ч. : 

§§ 61 01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)        +32 064; 

9. §93 00 - Друго финансиране - нето(+/-)            +24 267; 

в т. ч.: 

§§ 93 36 - операции с активи - предоставени временни депозити  

и гаранции на други бюджетни организации (-/+)        +24 267; 

 

 

 

III. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“       

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“                      +106757; 

§ 10 00–Издръжка                          +73 843; 

§§ 52 01 – компютри                   +850; 

§§ 53 09 - придобиване на други нематериални дълготрайни активи       + 32 064; 

2. Функция Отбрана и сигурност           

2.1. Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии         + 6 550; 

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

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели           +1 500; 

3.Функция „Образование“ 

3.1 Дейност 311 „Детски градини“                -18 400 ; 

в т. ч. : 

ДГ „ Първи юни“ с. Раданово - §10 00 - Издръжка             -18400; 

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

опазване на околната среда“         

  

4.1. Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“                       +19 524; 

§ 10-00 – Издръжка                 +19 524; 

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

5.1 Дейност Дейност759 „Други дейности по културата“              +1 500; 

§ 45 00 - Субсидии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел+1 500; 



в т.ч.: за „НЧ „Отец Паисий – 1905“ – гр.Полски Тръмбеш               +1 500 лв.    

5.2. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“        -850;  

§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения       -850; 

2.Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиванена дълготрайни 

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

- Обектифинансирани с други източници за финансиране: 

параграф наименование било става 

§ 53 09 Изготвяне на проект на ОУП на Община Полски 

Тръмбеш 

0 32 064 

 

- Обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи: 

параграф наименование било става 

§ 52 01 Компютри 6 367 7 217 

§52 03 Детски басейн към плувен комплекс, УПИ Х, кв.76 

по плана на гр.Полски Тръмбеш 

152 996 152 146 

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

Европейския съюз: 

Проект „Управление на риска и защитата от наводнения в трансграничните региони 

Кълъраш и Полски Тръмбеш“ 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от 

Европейския съюз 

 215 350 

§ 62 00 Трансфери между бюджети и сметки за средствата 

от Европейския съюз (нето) 

0 -215 350 

 

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 №29/21.12.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 417 

 

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 2018г. 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 2018г. по населени 

места и честота на сметоизвозването, съгласно Заповед № РД 02-05-1441/30.10.2017г., 

както следва: 

1. За град Полски Тръмбеш: 

1.1. За жилищни имоти–4,37 на хиляда върху данъчната оценка на имота, 

разпределени както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,14 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  1,40 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -1,83 на хиляда; 

1.2.За нежилищни имоти – 8,25 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ 

на имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,35 на хиляда 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  2,31на хиляда 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -4,59 на хиляда 

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

2.1. За жилищни имоти–5,00 на хиляда върху данъчната оценка на имота, 

разпределени както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,50 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  1,60 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -1,90на хиляда; 

2.2. За нежилищни имоти – 7,70 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ 

на имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,50 на хиляда 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  2,27на хиляда 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -3,93 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 – 6,86 на хиляда върху данъчната оценка на имота, 

разпределени както следва : 



- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,85 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  2,45 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -2,56на хиляда; 

3.2. За нежилищни имоти – 7,70 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ 

на имота 

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

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  2,10на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -4,24 на хиляда; 

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

с.Орловец: 

4.1. За жилищни имоти – 7,58 на хиляда върху данъчната оценка на имота, 

разпределени както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,70 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  2,09 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -3,79на хиляда; 

4.2. За нежилищни имоти – 7,70 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ 

на имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –   1,06 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –  1,82на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -4,82 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 определясъобразно 

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 01.01.2018г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 12 3 1 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №29/21.12.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 418 

 

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 01.01.2018 г., както следва: 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

към  01.01.2018 г. 

 №  Структурни звена      Численост 

    на персонала брой 

1. Дейност „Общинска администрация”      83 

в т.ч. дофинансирана        31 

 

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        28 

в т. ч. дофинансирана        8 

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

– специализирана администрация       20,5 

в т.ч. дофинансирана        8 

1.9 Обща и специализирана администрация 

 Дофинансирана към кметства и наместничества –       15 

 

 

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     23 

в т.ч.: 

- ОП  „Поддръжка и ремонт на общинско имущество”   17 

8. Дейност Чистота         39,75 



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 01.01.2018 г.:

Населено място

численст от 

01.01.2018 г.

численст от 

01.01.2018 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

0,5 1 0,5

1

1 0 0,5

15 10,25 9,75

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 

01.01.2018 г.

численст от 

01.01.2018 г.

численст от 

01.01.2018 г.

численст от 

01.01.2018 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 

01.12.2017 г. 

Натурални 

показатели /бр./ 

става към 

01.01.2018 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 

31,5 

1 

2 

14 

1 

1 

0,5 

27,5 

8 

 

 

20 

 

8 

 

 

15,5 

83 

31 

1 

2 

14 

1 

1 

0,5 

28 

8 

 

 

20,5 

 

8 

 

 

15 

    

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 социалня отдих 1 2 

6. Музей с местен характер 5 5 

7. Други дейности по икономиката  

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

23 

 

17 

23 

 

17 

8. Дейност „Чистота” 

в т.ч.: ОП „Чистота” 

40,25 

20 

39,75 

20 

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

риболов”, Звено „Управление на общински гори” 

2 2 

 Общо: 189 190 

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 №29/21.12.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 419 

 

 

          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 2018 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 №29/21.12.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 420 

 

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

администрация, във връзка чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.14, ал.1 и 

ал.6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

Общински съвет гр. Полски Тръмбеш  реши: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Чистота-

Полски Тръмбеш” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара Планина” №17, 

следните движими вещи частна общинска собственост:  

1.1.Храсторез Husqvarna 345 FR. 

1.2. Компютър и монитор ASUS VS228NE. 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури,  по 

предоставяне за безвъзмездно управление на движимите вещи по т.1 от настоящото 

решение, съгласно действащата нормативна уредба.  

 

 Приложения: 1.Копие на Хронологично движение по сметка и аналитика за период: 

4-4/2017, Филтър: от Сметка 2060 до 2060. 

2. Копие на Хронологично движение по сметка и аналитика за период: 1-12/2017, Филтър: 

от Сметка 2041 до 2041. 

 

 

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 

 


