
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 111 

 

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

местната администрация и чл.17, ал 6 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет - Полски Тръмбеш и 

неговите комисии за 2015 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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 112 

 

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

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

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

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

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

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

 

1. Приема Отчета за дейността на "ПОДЕМ" ЕООД гр. Полски Тръмбеш за 2015 

година и годишния финансов отчет за 2015г.  

 

2. Загубата за 2015г. да бъде покрита от реализираната печалба в следващите 

отчетни години.   

 

 

 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 113 

 

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

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

чл.23, ал.1, т. 4 от „Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване 

на договори за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш” на Общински 

съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:  

1. Приема Отчета за дейността на "СТОРИТЕЛСТВО и 

БЛАГОУСТРОЙСТВО" ЕООД гр.Полски Тръмбеш за 2015г.  

2. Загубата по баланса на търговското дружество за 2015 година се 

покрива от резервите. 

3. Избира комисия в състав: членовете на постоянната комисия по 

«ИВОС» и служители специалисти определени със заповед на Кмета на 

Общината. Комисията да извърши анализ на финансовото състояние на 

предприятието и да излезе със становище пред Общински съвет в срок до 

13.06.2016г. 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 114 

 

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

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

чл.23, ал.1, т. 4 от „Наредба за условията и реда за упражняване на правата на 

собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване 

на договори за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш” на Общински 

съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 

  1. Приема Отчета за дейността на "Общински център за развитие" ЕООД 

гр.Полски Тръмбеш за 2015г. 
 

 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ № 115 

 

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

местната администрация, чл.125, ал.(4)  чл.140 ал.1, ал.5 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, Общински съвет – гр. 

Полски Тръмбеш реши: 

1.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, приема 

информация относно актуализираното разпределение на промените по приходната и 

разходна част на Бюджет 2015г. на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2015г, съгласно  

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

2. На основание чл.21, ал.(1), т.6 от ЗМСМА във връзка с  чл.140 ал.5, от Закона за 

публичните финанси , приема годишен  отчет по приходната и разходната част на 

бюджета и по сметките за средствата от Европейския съюз  и други средства на Община 

Полски Тръмбеш за 2015 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните 

дейности и  делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи  по 

Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4, Приложение 6, и отчета на 

инвестиционната програма към 31.12.2015 година на Община Полски Тръмбеш по 

Приложение 5. 

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишен отчет за 

състоянието на общинския дълг 2015г. по  Приложение 7. 

4. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА приема отчета за  изразходените 

средства за командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш и Председателя на 

Общински съвет за 2015година по Приложение 8 и Приложение 9. 

 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 116  

 

 

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

администрация и чл.26а, ал.4 и ал.5 от Закона за народните читалища Общински съвет 

гр.П.Тръмбеш реши: 

1. Приема доклада за осъществените дейности  от читалищата в Община Полски 

Тръмбеш през 2015г.   

2. Приема отчета  за получената и изразходвана субсидия за периода от 

01.01.2015г. до 31.12.2015г. по читалища /Приложение №1/. 

 

 

 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 117 

 

На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.21, ал.1,т.23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.10, ал.6 от Закона за народната просвета, чл.12, ал.2 от 

Правилника за прилагане Закона за народната просвета, във връзка с Наредба №7 от 

29.12.2000г. на МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и 

на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите 

звена, Общински съвет – гр.П.Тръмбеш реши: 

 1. Закрива Начално училище „Христо Ботев” с.Орловец, Община Полски Тръмбеш, 

считано от учебната 2016/2017 г.  

 2. Определя за приемащо училище СОУ „Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш. 

 3. Задължителната документация, счетоводната и финансова документация, 

досиетата на персонала на  НУ „Христо Ботев” с.Орловец  да се съхранява в СОУ „Цанко 

Церковски”гр. Полски Тръмбеш. 

 4. Транспортните разходи на учениците да се поемат от Община П.Тръмбеш, 

съгласно чл.26 от Закона за народната просвета. 

 5. Прекратяването на трудовите правоотношения с освободения персонал да бъде 

извършено съгласно чл.328 ал.1, т.1 от Кодекса на труда. 

6. Движимото имущество, фондът от учебници и учебните пособия от  НУ „Христо 

Ботев” с.Орловец  да бъдат предадени на СОУ „Цанко Церковски” гр.П.Тръмбеш  за 

съхранение и използване по предназначение. 

 7. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви мотивирано 

предложение до Министъра на образованието и науката за закриване на Начално училище 

„Христо Ботев” с.Орловец, съгласно изискванията на чл.12 , ал.4 и ал.6 от Правилника за 

прилагане на Закона за народната просвета. 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 118  

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и чл. 91 ал.2 и ал. 3 от Правилника 

за прилагане на закона за регионалното развитие, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Приема годишния доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за 2015 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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 119  

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 23 т. 2 от Закона за регионалното 

развитие и чл. 38  от Правилника за прилагане на закона за регионалното 

развитие Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:  

1. Приема Програма за реализацията на Общинския план за развитие на 

Oбщина Полски Тръмбеш за  2016 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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 120 

 

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, ОбС Полски Тръмбеш 

реши: 

 

1. Приема промени по Бюджет 2016 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Разходи за делегирани държавни дейности 

1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“    

1.1. Дейност550 „Центровезасоциалнарехабилитация и интеграция“    

§ 10 - 00 - Издръжка          -5 300; 

§ 51 - 00 - Основен ремонт на ДМА      +5 300; 

II. Разходи за местни дейности 

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

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

§ 01 - 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоот. +25 000; 

§ 10 - 00 – Издръжка         -25 000; 

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

правоотношения вДейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, в размер на 74 570 лв.; 

2. Функция „Икономически дейности и услуги“ 

2.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“    

§ 10-00 – Издръжка         - 1 800; 

§ 51 00 –Основен ремонт на дълготрайни материални активи   +1 800; 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиванена 

дълготрайни активи и основен ремонт за 2016 на Община Полски Тръмбеш: 

- Обектифинансиранисъс собствени средства: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Инженеринг „Преместване на ел.табло за 

управление на филтри на басейна в гр.П.Тръмбеш“ 

4 500 0 

§ 51 00 Възстановяване на ел.инсталация и управляващо 

табло, преработка на тръбна разводка и 

отводняване на филтърна инсталация на открит 

плувен басейн, гр.Полски Тръмбеш 

0 4 500 

§51 00 Промяна предназначение и преустройство на 0 5 300 



съществуващи помещения за трудова терапия, 

рехабилитация и музикална и арт терапия“ част от 

трети етаж от сграда за социални грижи, в ПИ с 

идентификатор 57354.300.2416 по КККР на 

гр.Полски Тръмбеш 

§ 51 00 „Реконструкция на покрив на сграда, общинска 

собственост, в УПИ II324, кв.43 по ПУП на с.Петко 

Каравелово“ – инвестиционен проект 

0 1 800 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 121 

 

На основание чл.21, ал.(1), т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.83 ал.(2) от Закона 

за публичните финансии чл.28 ал.2 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, Общинскисъвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Одобрява Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и 

на разходите за местни дейности на Община Полски Тръмбеш за периода 

2017-2019 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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

 

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 № 590 от Протокол №  45/29.01.2015 г., считано от 01.05.2016 г. 

както следва: 

 

1. Считано от 01.05.2016 г. до 01.10.2016 г. в т.5. Дейност „Спортни бази 

и спорт за всички” се увеличава с 12 /дванадесет/ бройки, включващи 

спасители, билетопродавачи, продавачи и чистачи – било 8 бройки 

става 20 бройки, за периода от 01.05.2016 г. до 01.10.2016 г.  

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

 

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

местната администрация, във връзка с чл.19, ал.2 от Закона социалното 

подпомагане и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за 

социално подпомагане  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги  в Община 

Полски Тръмбеш през 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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 124 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 29, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските 

земи (ЗОЗЗ) и чл.30, ал.3 от Правилника за прилагане на закона за опазване 

на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава предварително съгласие за изработване на проект за частичен 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 

разширяване на Гробищен парк, находящ се в поземлен имот № 000031 по 

КВС на с. Полски Сеновец, със следните поземлени имоти: ПИ №  049073 и 

ПИ № 000051 по КВС на с.Полски Сеновец и преместване на пътна връзка. 

2.  Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 години 

от влизане в сила на настоящото решение. 

 

 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от Закона за 

устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ , 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши:  

1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частичен 

подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 

разширяване на Гробищен парк, находящ се в поземлен имот № 000031 по 

КВС на с. Полски Сеновец, със следните поземлени имоти: ПИ №  049073 и 

ПИ № 000051 по КВС на с.Полски Сеновец и преместване на пътна връзка.  

 

2. Разрешава изработването на проект за частичен подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за 

разширяване на Гробищен парк, находящ се в поземлен имот № 000031 по 

КВС на с. Полски Сеновец, със следните поземлени имоти: ПИ №  049073 и 

ПИ № 000051 по КВС на с.Полски Сеновец и преместване на пътна връзка. 

 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 126 

 

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 2016 

г., приета с Решение №47 по Протокол №5/18.01.2016 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 2016 г. 

  

       1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №48 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

48 

Павилион за търговска дейност с обща полезна площ 21,00 кв.м., находящ 

се в имот с идентификатор 57354.300.1046  по КК и КР на гр.Полски 

Тръмбеш /УПИ VI “За общински пазар” кв.45 по ПУП на гр.Полски 

Тръмбеш/, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№209/12.12.2000 г. 

       1.2 Земеделски земи: 

землище № имот  НТП местност  кат. площ дка. 

Страхилово 

000100 Др.селскостопанска 

територия 

Чатмъ гени  36.585 

Страхилово 000105 Др.селскостопанска 

територия 

Чатмъ гени  10.011 

  

     



  

  

  

   3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2016 г. 

Под №9, 10 и 11 да се включат части от следните имоти общинска 

собственост, а именно: 

9 

Терен с площ 2,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с 

идентификатор 61279.56.86 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 

78,048 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№3447/14.05.2015 г., за разполагане на пчелни семейства. 

10 

Част от недвижим имот, а именно: две помещения с обща полезна площ 

съответно 16,20 кв.м. и 15,84 кв .м, находящи се на първия етаж в 

двуетажна масивна сграда, построена в УПИ II кв.43 по ПУП на с.Петко 

Каравелово, частна общинска собственост, съгласно АОС №62/24.09.1998 

г. 

11 

Терен с площ 1,000 дка, представляващи част от имот с кадастрален 

№060015 по КВС на село Каранци, целият с площ 143,162 дка, публична 

общинска собственост, съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за разполагане 

на пчелни семейства. 

  

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                            /Маринета Йорданова/                                                        

     

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 127 

 

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

местната администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за 

пчеларството, чл.7, ал.2, изречение второ от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Ивайло Маринов 

Дончев, с адрес гр.Горна Оряховица,  ул.”Георги Бошнаков”, №27, 

собственик на 25 броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина 

№5185-0487, терен с площ 2,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с 

идентификатор 61279.56.86 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 78,048 

дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3447/14.05.2015 г., за 

разполагане на пчелни семейства.  

2.Определя пет годишен срок за ползването на имота при годишен наем 

в размер на 8,00 /осем/ лева. Годишния наем се индексира в началото на 

всяка календарна година с процент равен на общият инфлационен индекс на 

потребителските цени на годишна база за предходната календарна година, 

определен и обявен от НСИ.  

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи 

договор с Ивайло Маринов Дончев. 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ № 128 

 

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

местната администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за 

пчеларството, чл.7, ал.2, изречение второ от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Наталия Друмева 

Борисова, с адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Д-р Петър Берон”, №1, вх.А, ет.2, 

ап.3 собственик на 70 броя пчелни семейства с регистрационен номер на 

пчелина №5188-0077, терен с площ 1,000 дка, представляващи част от имот с 

кадастрален №060015 по КВС на село Каранци, целият с площ 143,162 дка, 

публична общинска собственост, съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за 

разполагане на пчелни семейства. 

2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен 

наем в размер на 4,00 /четири/ лева. Годишния наем се индексира в началото 

на всяка календарна година с процент равен на общият инфлационен индекс 

на потребителските цени на годишна база за предходната календарна година, 

определен и обявен от НСИ.  

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи 

договор с Наталия Друмева Борисова. 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 129 

 

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

местната администрация във връзка с чл.7, ал.1 и ал.3 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: 

1. Приема допълнение към Годишен план за ползване на дървесина 

през 2016 година от гори собственост на Община Полски Тръмбеш по видове 

сечи и общ обем на ползването по стояща маса.  

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да одобри 

допълнението към Годишения план за ползване на дървесина през 2016 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 130 

 

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

администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и чл.14, ал.7 от 

Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на с ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА 

ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р НИКОЛАЙ 

АТАНАСОВ”, ЕИК 104512538, със седалище и адрес на управление: област Велико 

Търново, община Павликени, с.Долна Липница 5226, представлявана от Д-р Николай Боби 

Атанасов, част от недвижим имот, а именно: Лекарски кабинет с площ 13,50 кв.м., 

манипулационна с площ 13,50 кв.м., част от чакалня с площ 13,45 кв.м. и сервизно 

помещение с площ 5,04 кв.м., намиращи се в комбинирана административна сграда, 

построена в УПИ Iа кв.27-28 по ПУП на с.Стефан Стамболово, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №763/09.09.2003 г., за упражняване на индивидуална 

практика за първична медицинска помощ. 

2. Определя пет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, при месечен 

размер на наемната вноска 25,50 лева /двадесет и пет лева и петдесет стотинки/, с включен 

ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем 

със ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - 

ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р НИКОЛАЙ АТАНАСОВ”. 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 131 

 

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

администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и чл.14, ал.7 от Закона 
за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на с ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ – Д-Р НИКОЛАЙ АТАНАСОВ”, 
ЕИК 104512538, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Павликени, 

с.Долна Липница 5226, представлявана от Д-р Николай Боби Атанасов, част от недвижим имот, а 

именно: Лекарски кабинет, манипулационна и полагащата се част от чакалня, коридор и сервизно 

помещение с обща полезна площ 54,07 кв.м., намиращи се в сградата на СЗУ с.Масларево, 
построена в УПИ XI кв.62 по ПУП на с.Масларево, публична общинска собственост, съгласно 

АОС №226/22.12.2000 г., за упражняване на индивидуална практика за първична медицинска 

помощ. 
2. Определя пет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, при месечен размер на 

наемната вноска 32,20 лева /тридесет и два лева и двадесет стотинки/, с включен ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем със 
ЕТ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ЛЕКАРСКИ 

КАБИНЕТ – Д-Р НИКОЛАЙ АТАНАСОВ”. 

 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 132 

 

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

администрация във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.4 от 
Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно-рибарско дружество 
„Сокол” – гр.Полски Тръмбеш”, БУЛСТАТ 104538033, със седалище и адрес на управление 

гр.Полски Тръмбеш, кв.”Стрелбищен комплекс”, за срок от 10 /десет/ години върху част от 

недвижим имот, а именно: две помещения с обща полезна площ съответно 16,20 кв.м. и 15,84 кв 

.м, находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ II кв.43 по ПУП на 
с.Петко Каравелово, частна общинска собственост, съгласно АОС №62/24.09.1998 г. 

2. Всички консумативни разходи по използването на помещенията по т.1 от настоящото 

решение /ток, вода и други подобни/ са за сметка на Ползвателя. 
3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите законови 

процедури, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 133 

 

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

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

собственост и чл.39 ал.1 и ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

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

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

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

съгласно АОС №2363/31.08.2006 г. 

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

тръжна цена в размер на 3500,00 /три хиляди и петстотин/ лева, без включен ДДС. 

3.Определя стъпка за наддаване  в размер  на 5 % върху началната тръжна цена. 

4.Определя депозит за участие 1000,00 /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 покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

 

 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 134 

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

администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от 

Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 
1.Открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на терен с 

площ 1,5 кв.м. площ, находящ се в източната част на сграда с идентификатор 57354.300.2474.1, 

построена в имот с идентификатор 57354.300.2474 „Плувен комплекс” по КК и КР на гр.Полски 
Тръмбеш - публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011 г., за поставяне на 

автомат за кафе и топли напитки. 

2. Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ годишни летни периода, считано от 
01 юни до 30 септември за 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 г.. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 45,00 /четиридесет и пет/ 

лева, без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева. 
5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната месечна 

тръжна цена. 

6.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 наем със 

спечелилият участник. 

 

 

 

 

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 №9/28.04.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 135 

 

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

администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от 
Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

1.Открива процедура за отдаване под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на 
павилион за търговска дейност с обща полезна площ 21,00 кв.м., находящ се в имот с 

идентификатор 57354.300.1046  по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш /УПИ VI “За общински пазар” 

кв.45 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш/, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№209/12.12.2000 г. 
2. Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 42,00 /четиридесет и два/ 

лева, без ДДС. 
4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева. 

5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната месечна 

тръжна цена. 
6.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 наем със 

спечелилият участник. 
 

 

 

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 
 

 


