
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 136 
 

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

администрация, с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.54,ал.2, чл.55, ал.2 и чл.57, ал.1, 

т.1 и т.2 от Наредбата 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, във връзка с  Покана за свикване на редовно годишно Общо 

събрание на акционерите на  МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, 

което ще се проведе на 09.06.2016 г. от 13:00 часа в административната сграда на 

дружеството, намираща се в гр.Велико Търново, ул.”Ниш” №1, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1.Упълномощава Назиф Мустафа Кадир – Зам.-кмет на Община Полски Тръмбеш 

да представлява Община Полски Тръмбеш в редовното годишно Общо събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което ще се 

проведе на 09.06.2016 г. от 13:00 часа в административната сграда на дружеството, 

намираща се в гр.Велико Търново, ул.”Ниш” №1, като гласува както следва: 

По точка 1 от дневния ред: „Доклад на Съвета на директорите за дейността на 

дружеството за 2015 година; с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за 

дейността на дружеството за 2015 година" - да гласува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: „Одобряване на заверения от назначения регистриран 

одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2015г. и доклада на регистрирания 

одитор за проверка и заверка на финансовия отчет през 2015 г., с проект за решение: 

„ОСА одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от 

регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на 

финансовия отчет за 2015 г.” – да гласува положителен вот. 

По точка 3 от дневния ред: „Приемане на консолидирания доклад за дейността за 

2015 г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2015 

г." – да гласува положителен вот. 

По точка 4 от дневния ред: „Приемане на консолидирания годишен финансов отчет 

за 2015 г., заверен от назначения регистриран одитор и доклада на регистрирания одитор 

за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2015 г., с проект за решение: 

„ОСА приема консолидирания годишен финансов отчет за 2015 г., заверен от регистриран 

одитор и доклада на регистрирания одитор за проверка и заверка на консолидирания 

финансовия отчет за 2015 г." – да гласува положителен вот. 

 

 

 

 



По точка 5 от дневния ред: „Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на 

директорите Светла Стоилова Иетаткона, д-р Листи Кирилова Маноилова - Григорова и д-

р Стефан Фнлев Фнлев за дейността им през 20 13 г., за дейността им през 2014 г. и за 

дейността им през 2015 г.; с проект за решение: „ОС освобождава от отговорност 

членовете на Съвета на директорите Светла Стоилова Истаткова, д-р Анета Кирилова 

Маноилова - Григорова и д-р Стефан Филев Филев за дейността им през 2013 година, през 

2014 година и през 2015 година" – да гласува положителен вот. 

По точка 6 от дневния ред: „Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на 

годишния финансов отнет и на консолидирания финансов отчет за 2016 година; с проект 

за решение: „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и 

заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2016 г-н 

Валентин Николов Влайчев, с диплом № 0465" – да гласува положителен вот. 

По точка 7 от дневния ред: „Промяна в състава на Съвета на директорите; с проект 

за решение: „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, 

съгласно предложението от акционера Държавата" – да гласува положителен вот. 

По точка 8 от дневния ред: „Определяне мандата на новоизбрания Съвет на 

директорите; с проект за решение: „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания 

Съвет на директорите" – да гласува положителен вот. 

По точка 9 от дневния ред: „Определяне възнаграждението на членовете на Съвета 

на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; с проект за решение: 

„ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма 

да бъде възложено управлението, в размер на две средни месечни работни заплати в 

лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна 

заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие е Наредба №9/2000 г. 

за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 

заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на 

които не е възложено управлението, могат да получават това възнаграждение в случаите, в 

които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт" – да гласува 

положителен вот. 

По точка 10 от дневния ред: „Промяна в капитала на дружеството; с проект за 

решение: „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от 

акционера Държавата" – да гласува против. 

По точка 11 от дневния ред: „Вземане на решение за промени в Устава на 

дружеството, с проект на Решение: ОСА приема предложената от акционера Държавата 

промяна в Устава на дружеството.” - да гласува против.  

По точка 12 от дневния ред: „Вземане на решение за продажба на недвижими 

имоти, собственост на дружеството; с проект за решение: „Да се извърши продажба на 

следните недвижими имоти, собственост на дружеството: 

А) УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ II (втори), кв.136 по ПУП на град В, 

Търново, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10447.503,323 по КККР на 

гр. В. Търново, с административен адрес гр, В. Търново, ул. „Краков", е площ 18 706 кв.м., 

с трайно предназначение па територията: урбанизирана и начин на трайно ползване; „за 

обект комплекс за  здравеопазване", заедно с незавършен обект на строителството, 

„Хирургически блок", включващ блок №1, изграден до девети етаж и частично 

изпълнени Ел и ОВ, и изкоп за блок №2 (изграждането на обекта е съобразно 

съгласуван на 19.01.1983 година проект и издадени въз основа на него Разрешение за 

строеж № 255/06.10.1983 година и Протокол №18 за определяне на строителна линия и 

ниво от 10.02.1984 година от Община Велико Търново); 

В) УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ V (пети). кв.141 по ПУП на град В. 

Търново, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ е идентификатор 10447.514.304 по КККР на  



гр.В.Търново с площ 1 379 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и 

начин на трайно ползване: „за друг обществен обект, комплекс", заедно е построената в 

същия СГРАДА със застроена площ 429 кв.м. и предназначение - „сграда за 

енергопроизводство" – да гласува положителен вот . 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 137 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет Полски Тръмбеш реши:  

1. Упълномощава кмета на общината Георги Александров Чакъров да подпише 

Запис на заповед, без протест и разноски, платима на предявяване  в полза на 

Министерство на труда и социалната политика, чрез главна дирекция „Европейски 

фондове, международни програми и проекти", с адрес - гр. София, п.к. 1051, ул. 

„Триадица" № 2, ЕИК 000695395, в  размер на 44 109,20 лева (Четиридесет и четири 

хиляди сто и девет лева и двадесет стотинки), за обезпечаване на 20 % от заявения размер 

на авансово плащане по подписан административен  договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на човешките 

ресурси» 2014-2020 г. - Проект BG05M9OP001-1.002-0025 „Активни младежи в 

Община Полски Тръмбеш. 

2. Възлага на кмета на Община  Полски Тръмбеш да подготви необходимите 

документи за получаване на авансовото плащане по административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси» 2014-2020 - Проект BG05M9OP001-1.002-0025 „Активни младежи в 

Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 138 

 

 

    На основание  чл.17,  ал. 1, т.8, и чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, чл. 10, 

ал. 1 и ал. 2 от ЗЕВИ  Общински съвет, Полски Тръмбеш реши:  

1. Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива за периода 2016 – 2019 г. 
 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

   

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 139 
 

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

администрация, чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон, чл.34, ал.3 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 на ОбС Полски 

Тръмбеш,  ОбС Полски Тръмбеш реши: 

1. Избира за управител на общинско предприятие - общинско търговско дружество 

"ПОДЕМ" ЕООД - гр. Полски Тръмбеш със седалище и адрес на управление гр. Полски 

Тръмбеш, ул. „Тунджа”№10 - СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ГЪРБУЗАНОВ от гр. Полски 

Тръмбеш, ул. „Оборище” №48 Б, ет.2, с ЕГН 760212****, с образование висше, 

образователно-квалификационна степен  – магистър и  специалност "Финанси", диплома с 

рег.№40708/2003 г. издадена от Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий”. 

2. Определя възнаграждение в размер на 3 /три/ средни месечни брутни работни 

заплати в дружеството. 

3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за управление 

със СВЕТЛИН ДИМИТРОВ ГЪРБУЗАНОВ за срок от 3 (три) години. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

   

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 140 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 141, ал.4 от 

Търговския закон, чл. 23, ал.2  и във връзка с чл. 36, ал.3  и от „Наредба за 

условията и реда за упражняване на правата на собственост на общинатав 

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 ОбС Полски Тръмбеш  Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Прекратява Договора за възлагане на управление на еднолично 

дружество с ограничена отговорност с общинско участие „ПОДЕМ"ЕООД, 

подписан на 01.02.2016г. с управителя Марияна Петрова Йорданова, с ЕГН 

580326**** и постоянен адрес гр. Полски Тръмбеш, ул.”Антим I”№5, 

считано от датата на вписване в Търговския регистър на новоизбрания 

управител.  

2. Освобождава от длъжността Управител на еднолично дружество с 

ограничена отговорност с общинско участие „ПОДЕМ"ЕООД, Марияна 

Петрова Йорданова, освобождава я от отговорност, оттегля овластяването й, 

като името й да бъде заличено от Търговския регистър. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 141 

 

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 2016 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Приходи с местен характер 

1. Временни безлихвени заеми 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз              - 

37 830; 

 

II. Разходи за местни дейности 

1. 0Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“         

 +90 284 лв.; 

1.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното 

развитие“           

§ 10 -00 – Издръжка          - 20 950 лв.; 

§ 52- 06 - Изграждане на инфраструктурни обекти             +111 234 лв.; 

 

2. Функция „Икономически дейности и услуги“     -90 284 лв.; 

2.1. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ 

§ 51 00 – Основен ремонт на дълготрайни материални активи   -90 284 лв.; 

 2.2. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“     

§ 10-00 – Издръжка         - 1 320 лв.; 

§ 52 05 – придобиване на стопански инвентар     +1 320 лв.; 

    3. Функция Разходи некласифицирани в другите функции 

3.1. Дейност 998 „Резерв“         -37 830 лв.; 

 

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

Европейския съюз: 

 

2.1. Проект "Приеми ме 2015" BG05M9OP001-2.002-0132-C01 

параграф наименование било става 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала  92 232 0 

§ 42 00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за 

домакинствата 

0 92 232 

 

2.2. Проект „Активни младежи в Община Полски Тръмбеш“ BG05M9OP001-1.002-0025 



параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

0 44 109 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за средствата от Европейския съюз 

0 37 830 

 Всичко приходи: 0 81 939 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 

0 4 400 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 0 12 700 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 0 3 600 

§ 10 00 Издръжка 0 29 439 

§ 40 00 Стипендии 0 31 800 

 Всичко разходи: 0 81 939 

 

3. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт за 2016 на Община Полски Тръмбеш: 

 

- Обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Основен ремонт на общински пътища 90 284 0 

§ 52 06 Изграждане на спортна и детска площадка в кв. 38  на 

гр.П.Тръмбеш 

20 766  

§ 52 06 Паркинг с пътна връзка към ул.Ал.Стамболийски и 

пешеходна връзка м/у ул.“Черешово топче“ и улична 

връзка м/у ул.“Средец“ и ул.Ал.Стамболийски“ – 

изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор 

0 96 000 

§ 52 06 Изграждане на паркинг пред ЦДГ „Детски свят“ гр. 

Полски Тръмбеш-изпълнение на СМР 

0 15 050 

 

 

- Обекти финансирани със собствени средства: 

параграф наименование било става 

§ 52 05 Кофа 350 мм за багер  0 1 320 

§ 52 06 Изграждане на паркинг пред ЦДГ „Детски свят“ гр. 

Полски Тръмбеш-инвест.проект и изпълнение на СМР 

2 300 23 250 

 

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 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                          /Маринета Йорданова/                                                             

   

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 142 

 

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 2016г. на Община 

Полски Тръмбеш към 31.03.2016г, съгласно представените Приложение №1, 

Приложение №2 и Приложение №4. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 
 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 143 
 

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

самоуправление и местната администрация Общински съвет – гр.П.Тръмбеш 

реши: 

           Приема Програма за оптимизация на училищната мрежа в Община-

Полски Тръмбеш за учебната 2016/2017 г.   

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 
 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 144 

 

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

местната администрация, и в изпълнение на Националната стратегия на 

Република България  за интегриране на ромите (2012-2020) и Областната 

стратегия за интегриране на ромите в Област Велико Търново (2012 – 2020), 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Приема План за действие на Община Полски Тръмбеш за изпълнение 

на интеграционните политики 2016-2020 г. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 11 0 4 

 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 145 

 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Полски 

Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие да се отпусне сумата от 4000 лв., от собствени средства 

от бюджета на Община Полски Тръмбеш, която е  необходима за пътни 

разходи на Фолклорна формация „Полянци” при  НЧ „ Отец Паисий 1905” 

гр.Полски Тръмбеш , за участие в Международен фолклорен фестивал – Бар, 

Черна гора от 6 до 10 юли 2016. 

2. Възлага на Кмета на Общината да осигури необходимите средства и 

извърши съответните промени в бюджета на Община Полски Тръмбеш за 

2016 г. 

3. Председателя на НЧ” Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш  да 

представи отчет за извършените разходи и при наличие на остатък от 

средства, да бъде възстановен по сметката на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ № 146 

 

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 

  

 2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ОТДАВАНЕ ПОД АРЕНДА ПРЕЗ 2016 г.  

Под №4, 5 и 6 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

4 
Поземлен имот №067001 по КВС на с.Страхилово с площ 10,337 дка. и НТП „лозе”, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №1600/18.05.2004 г. 

5 
Поземлен имот №068001 по КВС на с.Страхилово с площ 41,746 дка. и НТП „лозе”, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №1601/18.05.2004 г. 

6 
Поземлен имот №069001 по КВС на с.Страхилово с площ 41,195 дка. и НТП „лозе”, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №1602/18.05.2004 г. 

 3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2016 г. 

Под №12 и 13 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а 

именно: 

12 

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. 

13 

Терен с площ 2,000 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 15 15 0 0 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                              /Маринета Йорданова/                                                      

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 147 

 

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 Георги Димитров 

Димитров с адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул”Велико Търново”, №2, собственик 

на 10 броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №5188-

0034, терен с площ 0,500 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 2,00 /два/ 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 Георги Димитров Димитров. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                            /Маринета Йорданова/                                                      

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 148 

 

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 ЕТ „Аврамов – 

Аврам Аврамов”, ЕИК 104109820, със седалище и адрес на управление: 

гр.Полски Тръмбеш, ул”Стара Планина”, бл.8А, ет.3, ап.8, представлявана от 

Аврам Петров Аврамов, собственик на 90 броя пчелни семейства с 

регистрационен номер на пчелина №5188 - 0008, 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 ЕТ „Аврамов – Аврам Аврамов”. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                            /Маринета Йорданова/                                                      

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 149 

 

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 Георгиев 

Трифонов с адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул”Бачо Киро”, №11, собственик на 

10 броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №5188-0035, 

терен с площ 0,500 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 2,00 /два/ 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 Георгиев Трифонов. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                            /Маринета Йорданова/                                                      

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 150 

 

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 Методи Веселинов 

Веселинов, с адрес с.Раданово,  ул.”36-та”, №7, собственик на 120 броя 

пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №5185-0450, 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 десет 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 Методи Веселинов Веселинов. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                            /Маринета Йорданова/                                                      

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 151 

 

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

администрация във връзка с чл.24а, ал.6, т.1 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл.7а, ал.1, т.1, чл.8, ал.1, т.2, чл.12, ал.6 от Наредбата за стопанисване 

и управление на земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС П.Тръмбеш, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Отдава под аренда без търг или конкурс на „Ю ЕС ПАРТНЪРС” ООД, ЕИК 

104685086, със седалище и адрес на управление: обл.Велико Търново, общ.Велико 

Търново, гр.Велико Търново, ул.”Симеон Велики” №6, вх.В, ет.2, ап.7, представлявано от 

Управителя на дружеството – Гено Тодоров Генов, следните имоти частна общинска 

собственост: 

Населено 

място Номер на имот 

Площ 

в дка. НТП АОС 

с.Страхилово №067001 10,337 Лозе №1600/18.05.2004 г. 

с.Страхилово №068001 41,746 Лозе №1601/18.05.2004 г. 

с.Страхилово №069001 41,195 Лозе №1602/18.05.2004 г. 

   Общо 93,278     

2. Определя срок на арендното правоотношение - 25 /двадесет и пет/ стопански 

години, считано от стопанската 2016/2017 година. 

3. Определя годишно арендно плащане за имотите по т.1 от настоящото решение в 

размер на 1500, 00 /хиляди и петстотин/ лева. 

4. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за аренда 

с „Ю ЕС ПАРТНЪРС” ООД. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                                /Маринета Йорданова/                                                      

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 152 

 

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 ”ИНДИВИДУАЛНА 

ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИКО-ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – Д-Р 

ИВАЙЛО ДОНЧЕВ” ЕООД, ЕИК 202378958, със седалище и адрес на 

управление: област Велико Търново, община Горна Оряховица, гр.Горна 

Оряховица, ул.”Георги Бошнаков” №27, представлявано от Д-р Ивайло 

Маринов Дончев, част от недвижим имот, а именно: Зъболекарски кабинет, 

коридор и сервизно помещение с обща полезна площ 25,88 кв.м., намиращи 

се на първия етаж в сградата на СЗУ с.Раданово с идентификатор 

61279.500.98.1 по КК и КР на с.Раданово, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №118/01.07.1999 г. , за упражняване на индивидуална 

практика за първична медико-дентална помощ. 

2. Определя десет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, 

при месечен размер на наемната вноска 20,50 лева /двадесет лева и петдесет 

стотинки/, с включен ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи 

договор за наем със ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА 

МЕДИКО-ДЕНТАЛНА ПОМОЩ – Д-Р ИВАЙЛО ДОНЧЕВ” ЕООД. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета 

Йорданова/                                                        

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/26.05.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 153 

 

 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 с упълномощен представител на Сдружение „Спортен клуб по 

плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш за предоставяне на един двоен коридор 

на късата и плитка 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 01.07.2016 г. до 31.08.2016 г. – всеки работен ден от 09:00 до 

12:00 часа. 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише 

договор за заем за послужване с упълномощен представител на Сдружение 

„Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета 

Йорданова/                                                        

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 


