
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 154 

 

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

администрация, във връзка чл.68 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

                                                      

 Определя за кандидат за съдебен заседател за Районен съд – Велико Търново и 

предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Велико Търново - 

Николинка Тодорова Генова. 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 155 

 

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

местната администрация, чл.23, ал.2 и ал.3, чл.60, ал.2 и ал.3, чл.62, ал.1 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 ОбС Полски Тръмбеш, чл.45, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски 

Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:                                             

 1.Открива процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване по реда на 

глава шеста, раздел II от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, на движимо имищество, собственост на 

„ПОДЕМ“ ЕООД, ЕИК 000110952, със седалище и адрес на управление: гр. Полски 

Тръмбеш, ул. „Тунджа“ №10, представлявано от Управителя на дружеството – Таня 

Иванова, със 100 % общинско участие в капитала на дружеството, а именно: Преса 

механична 315 т. 

 2.Приема изготвената пазарна оценка за Преса механична 315 т. и определя 

начална тръжна цена в размер на 39 626,00 лева /тридесет и девет хиляди шестстотин 

двадесет и шест лева/, с включен ДДС.  

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

4.Определя депозит за участие в размер на 10 000,00 /десет хиляди/ лева. 

5.Упълномощава Управителя на „ПОДЕМ“ ЕООД 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” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 156 

 

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

местната администрация, чл.23, ал.2 и ал.3, чл.60, ал.3 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 ОбС Полски Тръмбеш, 

Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:                                           

 1.Дава съгласие за продажба на движимо имущество, собственост на „ПОДЕМ“ 

ЕООД, ЕИК 000110952, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш,     ул. 

„Тунджа“ №10, представлявано от Управителя на дружеството – Таня Иванова, със 100 % 

общинско участие в капитала на дружеството, а именно:  

 - Струг С-11 с инв.№ 404; 

 - Струг С-11МВ с инв.№ 407; 

 - Фреза Универсална 251 с инв.№ 414; 

 - Струг СУ-502 с инв. №427; 

 - Струг СУ-500/1500 с инв. №429; 

 - Фреза 251 с инв. №433; 

 - Екцентрична преса 100 т. с инв. №438; 

 - Екцентрична преса 20 т. с инв. №442; 

 - Екцентрична преса 63 т. с инв. №443; 

 - Екцентрична преса 63 т. с инв. №447; 

 - Преса 63 т. с инв. №448; 

 - Щанцова преса с инв. №455. 

 

2.Упълномощава Управителя на „ПОДЕМ“ ЕООД да възложи изготвянето на 

пазарна оценка на движимото имущество и да предостави оценката на Общински съвет - 

Полски Тръмбеш. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 157 

 

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

администрация и чл. 262 от Търговския закон, както и чл. 24, ал. 1, т. 3 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, 

Общински съвет Полски Тръмбеш  реши: 

                 1. Открива процедура по преобразуване чрез вливане на „Общински център за 

развитие“ ЕООД, ЕИК 203555393 в „ПОДЕМ” ЕООД, ЕИК 000110952. 

                 2. Възлага на управителите на преобразуващите се дружества да уведомят ТД на 

НАП за предстоящото преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, 

като подадат уведомление по чл. 77, ал. 1 от ДОПК. 

                 3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да подготви и внесе в 

Общински съвет Полски Тръмбеш предложение за вземане на решение за преобразуване 

чрез вливане на основание чл. 262п, ал. 2 от Търговския закон в срок до 2 /два/ месеца от 

датата на влизане в сила на настоящото решение. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 158 

 

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

администрация, чл.5 от Регламент 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен 

и автомобилен транспорт, чл. 16г от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 

1.Текст на т.2 от  Решение № 128/25.06.2020г. да се измени както следва: 

Било: 

„Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да проведе процедура, съгласно Закон за 

обществените поръчки за определяне на изпълнител за възлагане на автобусни линии от 

общинската транспортна схема.“ 

 

Става: 

„Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да подготви Предложение до Общински 

съвет и проект на договор за възлагане на задължението за извършване на обществена 

услуга за обществен превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена транспортна 

схема на община Полски Тръмбеш на Вътрешен оператор по реда на чл. чл. 16г от 

Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси“ 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 159 

 

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

администрация, чл.5 от Регламент 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 

октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен 

и автомобилен транспорт, чл.17, ал.1, ал.4, т.2 и чл.19, ал.5 от Закона за автомобилните 

превози, чл. 16г от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

1. Да се сключи договор за извършване на обществена услуга за обществен 

превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена транспортна схема на община 

Полски  Тръмбеш чрез пряко възлагане с лице по чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси - „Подем” ЕООД гр.Полски Тръмбеш, с 

ЕИК: 000110952 и едноличен собственик на капитала - Община Полски Тръмбеш, в 

качеството му на вътрешен оператор по смисъла §1, т. 7 от Наредба № 2 за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози 

на пътници с автобуси, притежаващ Лиценз № 03907 от 25.08.2020г. за превоз на пътници 

на територията на Република България и дейността на което изцяло се контролира и 

управлява от Общински съвет Полски Тръмбеш, съгласно Учредителен акт на 

дружеството. 

2. Делегира на кмета на Община Полски Тръмбеш да осъществи всички 

необходими стъпки и действия по сключването на договора чрез пряко възлагане по точка 

1 при следните условия, съгласно изискванията на алинея 2 от чл.16г., от Наредба № 2 от 

15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси:  

 Услугата да се осъществи съгласно транспортна схема и маршрутните 

разписания приети с решение № 128 от Протокол №8/25.06.2020г. Общински съвет 

Полски Тръмбеш; 

 Общината ще осъществява субсидиране на превозвача, който извършва 

превоз на пътници по нерентабилни автобусни линии до населени места на територията на 

Община Полски Тръмбеш в рамките на средства предвидени в бюджета на общината. 

Правилата за субсидиране са описани в раздел „Субсидиране на обществената услуга“ на 

договора за възлагане на услугата. /Приложение №1, неразделна част от настоящето 

предложение/ 

 Компенсацията за обществената услуга да включва всички облаги, 

предоставени от обществени средства за срока на договора, получени от Оператора във 

връзка с изпълнение на услугата ОПП/обществен превоз на пътниците/, в това число: 

предвидено компенсиране по „НАРЕДБА за условията и реда за предоставяне на 



средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени 

пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за 

определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по 

нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в 

планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на 

превозите" и подробно е описано в раздел „Компенсации за обществената  услуга“ на 

договора за възлагане на услугата. /Приложение  №1 неразделна част от настоящето 

предложение/ 

 

 

 Субсидии/компенсации да се предоставят на превозвача съобразно 

фактически предоставени транспортни услуги при спазване нормативно установения ред и 

условия на договора за възлагане на услугата, като компенсацията да не превишава 

сумата, съответстваща на нетния финансов ефект от изпълнението на задължението за 

обществената услуга, и се предоставя само когато общо приходите от дейността по 

предоставяната обществена услуга не надвишава общо разходите за дейността по 

предоставянето на услугата. Нетният финансов ефект се определя като резултат от 

разходите, извършени във връзка със задължението за извършване на обществена услуга, 

намалени с всякакви положителни финансови резултати, реализирани в рамките на 

мрежата, експлоатирана съгласно въпросното задължение за извършване на услугата, 

намалени с тарифните приходи или всякакви други постъпления, реализирани от 

предоставянето на обществената услуга, увеличени с разумна печалба, в размер до 5 на 

сто от общия размер на преките и съответната част от непреките разходи за дейността по 

предоставяне обществената услуга.  

 Задължения на изпълнителя за извършване на обществена услуга:  

 Операторът се задължава да поддържа за срока на договора валиден 

лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република 

България. 

 Операторът се задължава да поддържа валидни застраховки 

„Гражданска отговорност" и „Злополука на пътници в средствата за обществен 

превоз", в съответствие с Кодекса на застраховането и подзаконовите 

нормативни актове.  

 Операторът се задължава при осъществяване на други дейности 

извън дейността по предоставяне на компенсирана превозна услуга да води 

аналитична счетоводна отчетност за всеки отделен вид дейност 

 Операторът извършва услугата ОПП/обществен превоз на 

пътниците/, възложен по силата на този договор от свое име и за своя сметка. 

 С цел недопускане на свръхкомпенсиране на Оператора, ежемесечно 

същият представя икономически отчет за изпълнението на задълженията 

предвидени в договор за изпълнение на услугата, съдържащ данни за 

определяне на нетния финансов ефект. 

 Операторът се задължава да спазва всички изисквания посочени в 

раздел :”Права и задължения на оператора” на договора за възлагането на 

услугата /Приложение  №1 неразделна част от настоящето предложение/ 

 Естеството и обема на предоставените изключителни права: не се 

предвиждат изключителни права върху осъществяването на обществената 

услуга; 

 Механизъм за разпределение на преки и непреки разходите, свързани с 

предоставяне на услугите, които включват разходите за персонал, енергия, 



пътни такси, превозни средства, необходими за извършване на услугата, 

подробно е описан в раздел „Права и задължения на Оператора” на договора 

за възлагане на услугата. /Приложение  №1 неразделна част от настоящето 

предложение/; 

 Механизъм за разпределяне на приходите от продажба на билети, които ще 

останат у вътрешния оператор подробно е описан в раздел „Права и 

задължения на Оператора”на договора за възлагане на услугата. /Приложение  

№1 неразделна част от настоящето предложение/; 

 Норми и изисквания към качеството на услугата:  

 Операторът се задължава при предоставяне на услугата да 

организира дейността ефективно и качествено; 

 Операторът се задължава да осъществява превозите по маршрутните 

разписания с технически изправни превозни средства; 

 Операторът се задължава да извършва проверка на техническото 

състояние на превозните средства и предпътен медицински преглед на 

водачите  

 

 

 

преди излизането им от Депото, като резултатът се отразява в пътния лист, 

съгласно Приложение 5 от Наредба 2/2002г. на МТИТС. 

 Операторът се задължава да поддържа чистота на превозните 

средства; 

 Операторът извършва услугата ОПП, с превозни средства, които са: 

Технически изправни, съгласно изискванията на българското 

законодателство; отговарящи на стандартите за вредност на емисиите; с 

изправни системи за отопление и/или охлаждане, в съответствие със 

спецификациите на превозните средства и климатичните условия; 

Управлявани от правоспособни водачи, отговарящи на изискванията на чл. 33 

от Наредба 2/2002 на МТИТС; 

 Операторът се задължава да спазва изискванията на Българското 

законодателство, регламентиращо предоставянето на услугата обществен 

пътнически превоз, а именно Закона за автомобилните превози, Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, Наредба № 

2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и 

за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, издадена 

от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

и Наредба за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране 

на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически 

превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за 

определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически 

превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския 

транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на 

превозни документи за извършване на превозите и други. 

 При изпълнение на услугата не се допуска участието на подизпълнители;  

 Срок за изпълнение на обществена услуга за обществен превоз на пътници 

с автобуси по линии от утвърдена транспортна схема на община Полски 

Тръмбеш е 10 години; 



 

Приложение :  

1.Договор за възлагане на услугата – проект и приложения към него. 

2. Копие от Лиценз № 03907 за превоз на пътници 

 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 160 

 

На основание чл.21, ал.1 т.5 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.5, ал.16 от Постановление на Министерски 

съвет № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, 

Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

1. Определя индивидуални основни месечни заплати, считано от 01.06.2020 г. както 

следва: 

№ Длъжност: Индивидуална 

основна заплата (лв.) 

1. Кмет на Община 2 600 

2. Кметове на кметства:    

2.1 до 1000 души население по постоянен адрес 1 110 

2.2 над 1001 души население по постоянен адрес 1 310 

2. 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” 

17 16 11 0 5 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 161 

 

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 2020 на Община Полски Тръмбеш, както 

следва: 

I. Трансфери – местни дейности 

1.1.1. § 61 00 - Трансфери между бюджети (нето)       -29 850 лв.; 

в т. ч. :  

§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) -29 850 лв.; 

II. Временни безлихвени заеми– местни дейности 

1.2.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

 за средствата от Европейския съюз (нето)       -1 122 лв.; 

 

III. Финансиране на бюджетното салдо 

1.3.1. § 93 00 - Друго финансиране - нето(+/-)      +29 850 лв.; 

в т.ч.:  

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

гаранции на други бюджетни организации (-/+)      +29 850 лв.; 

 

IV. Разходи за местни дейности 

1.4.1. Функция „Общи държавни служби“       

1.3.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       -1 122 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка            -2 322 лв.; 

§ 52 03 – Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения     +1 200 лв.  

1.4.2. Функция „Икономически дейности и услуги“ 

1.4.2.1.Дейност829„Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“-

10 000лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                   -10 000 

лв.; 

1.4.2.2. Дейност 849 „Др. д-сти по транспорта,пътищата,пощите и далекосъобщ.“  +10 000 

лв.; 

§ 43 00 - Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия         +10 000 

лв.; 

в т. ч. :  



§§ 43 01 - за текуща дейност                           +10 000 

лв.; 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на 

дълготрайни активи и основен ремонт за 2020 на Община Полски Тръмбеш: 

 

2.1. Обекти финансирани със собствени средства 

параграф наименование било става 

§§ 52 03 Климатици   7 000 8 200 

 

 

 

 

 

2.2. Обекти финансирани със средства от Европейския съюз: 

параграф наименование било става 

§§ 52 01 Компютри 4 750 7 150 

 

 

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

Европейския съюз: 

3.1. Проект МИГ Павликени – Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно 

социално включване“ по ОП „ Развитие на човешките ресурси“ – BG05M9OP001-

2.074-0002-C01 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

91 946 62 120 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 

35 000 35 000 

 Всичко приходи: 126 946 97 120 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 

2 765 2 765 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 50 000 50 000 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 10 264 10 264 

§ 10 00 Издръжка 35 275 5 449 

§ 52 00 Придобиване на ДМА 28 642 28 642 

 Всичко разходи:   126 946 97 120 

 

 

3.2. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Полски Тръмбеш“ Компонент 2 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ -  

BG05M9OP001-2.040-0058 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 
86 292 86 292 

§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки -1 910 -1 910 



за СЕС 

§ 95-01 Остатък в левове по сметки от предходен период   535 535 

 Всичко приходи: 84 917 84 917 

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
4 644 6 000 

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 50 686 50 097 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 10 725 11 100 

§ 10 00 Издръжка 18 862 15 320 

§ 52- 00 Придобиване на ДМА 0 2 400 

 Всичко разходи: 84 917 84 917 

 

 

3.3. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община 

Полски Тръмбеш“ Компонент 3 по ОП „Развитие на човешките ресурси“ - 

BG05M9OP001-2.101-0072-С01 

 

 

 

 

 

 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 
24 852 55 852 

§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 
0 0 

 Всичко приходи: 24 852 55 852 

§ 01-00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 
0 1157 

§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала 14 640 43 230 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 2 822 8 634 

§ 10 00 Издръжка 7 390 2 831 

 Всичко разходи: 24 852 55 852 

 

3.4. Проект „Осигуряване на топъл обяд-2016-2020г. в Община Полски Тръмбеш“ по 

ОП „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ -  BG05FMOP001-

3.002-0113-С04 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 
13 613 13 613 

§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 
-6 766 -5 644 

 Всичко приходи: 6 847 7 969 

§ 10 00 Издръжка 6 847 7 969 



 Всичко разходи: 6 847 7 969 

 

3.5. Проект „Обучения и заетост“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ -  

BG05M90PО01-1.010-0001 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 
130 902 130 902 

§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 
  

 Всичко приходи: 130 902 130 902 

§ 02-01 За нещатен персонал по трудови правоотношения 109 800 108 300 

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 0 1 500 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 21 102 21 102 

 Всичко разходи: 130 902 130 902 

 

 

3.6. Проект „Обучения и заетост на младите хора“ по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ -  BG05M90PО01-1.005-0001 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 
17 454 17 454 

§ 76-00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 
0 0 

 Всичко приходи: 17 454 17 454 

§ 02-01 За нещатен персонал по трудови правоотношения 14 640 14 440 

§ 02-09 Други плащания и възнаграждения 0 200 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 2 814 2 814 

 Всичко разходи: 17 454       17 454 

 

 

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” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 162 

 

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

местната администрация, § 38 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

изменение и допълнение на Закона за здравето, чл.4, т.3 и т.6 и чл.13 и чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, чл.60 от АПК, ОбС Полски Тръмбеш реши: 

I. Дава съгласие да бъде поет временен безлихвен заем от Централния бюджет на 

Република България при следните параметри: 

1. Максимален размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност 72 700 

(Седемдесет и две хиляди и седемстотин); 

2. Валута на дълга: лева; 

3. Вид на дълга: безлихвен заем от Централния бюджет, отпуснат съгласно §38, ал.(1) и 

(2) от преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за здравето; 

4. Начин на обезпечаване: финансови средства от местни приходи и обща 

изравнителна субсидия; 

5. Условия за погасяване: съгласно ал.1 на §38 от преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, безлихвеният 

заем се отпуска със срок на възстановяване, не по-дълъг от месец декември на 2021г.  

II. Възлага на кмета на Община Полски Тръмбеш да направи мотивирано искане за 

отпускане на временен безлихвен заем пред Министерство на финансите, както и да 

извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на 

решението по т.I. 

III. Предвид спешната необходимост от получаване на средствата, необходими 

включително за защита на обществения интерес, на основание чл.60, ал.1 от АПК , 

Общински съвет – Полски Тръмбеш допуска предварително изпълнение на настоящото 

решение. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 163 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 137 ал.2 от  Закона за публичните 

финанси, чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общински съвет – гр. 

Полски Тръмбеш реши:    

1. На основание чл.21, ал.(1), т.6 , чл.21, ал.2 от ЗМСМА и  чл.137, ал.2, от Закона 

за публичните финанси , приема  отчета по приходната и разходната част на бюджета и по 

сметките за средствата от Европейския съюз  и други средства на Община Полски 

Тръмбеш към 30.06.2020 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните 

дейности и  делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи и отчет 

на инвестиционната програма  за придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт 

по Приложение 1, Приложение 2, Приложение 3, и Приложение 4. 

2. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за 

командировките в страната приема отчета за  изразходените средства за командировки на 

Кмета на Община Полски Тръмбеш и Председателя на Общински съвет към 30.06.2020 

година по Приложение 5 и Приложение 6. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 164 

 

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

администрация, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси, чл.49, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията 

и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, 

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

Тръмбеш реши: 

1. Променя Решение №62/27.02.2020г. в частта: „ да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета 

на Община Полски Тръмбеш" от 20 000,00лв./двадесет хиляди лева/ на 40 000,00 лева /четиридесет хиляди 

лева/,, за изпълнение на дейностите по Договор № BG05M9OP001-2.063-0002-C01, проект „Създаване на 

общинско социално преприятие „Поддържане на зелените системи на територията на община Полски 

Тръмбеш, по ОП „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос 2:" Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване", процедура МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 

05„Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда" 

2. Срокът за погасяване на заема по бюджетната сметка на общината е след одобряване на средствата от 

Управляващия орган. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 165 

 

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 и Договор с регистрационен номер по ОП 

„РЧР” BG05M9OP001-2.018-0029-С01 от 14.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

сключен между Община Полски Тръмбеш и МТСП чрез ГД „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” /Управляващ орган на ОП „РЧР” 2014-2020 г./, 

седалище и адрес на управление 1051 гр. София, бул. „Триадица” № 2, ЕИК  000695395, 

представляван от Ръководителя на УО, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:          

1.Отменя Решение № 149 от Протокол № 10 от 27.08.2020 г. на ОбС Полски 

Тръмбеш с което е упълномощен Кмета на Община Полски Тръмбеш  да  подпише 

актуализиран  Запис на заповед за удължения период, без протест и без разноски, платим 

на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната политика, в качеството му 

на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 г. в  размер  на  99 990,64 лв. (деветдесет и девет хиляди и деветстотин и деветдесет 

лева и шестдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от стойността на 

допустимия аванс по Договор с регистрационен BG05M9OP001-2.018-0029-C01 от 

14.03.2019 г. номер по ОП „РЧР” за проект „Социални, икономически и образователни 

мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш”. 

2.Отменя Запис на заповед от 08.09.2020 г., подписана от Кмета на Община Полски 

Тръмбеш, упълномощен от ОбС Полски Тръмбеш с Решение № 149 от 27.08.2020 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 166 

 

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 и на основание Договор с регистрационен 

номер по ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.018-0029-С01 от 14.03.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., сключен между Община Полски Тръмбеш и МТСП чрез ГД 

„Европейски фондове, международни програми и проекти” /Управляващ орган на ОП 

„РЧР” 2014-2020 г./, седалище и адрес на управление 1051 гр. София, бул. „Триадица” № 

2, ЕИК  000695395, представляван от Ръководителя на УО, Общински съвет – Полски 

Тръмбеш реши:         

1.Упълномощава  Кмета  на  Община Полски Тръмбеш  да  подпише актуализиран  

Запис на заповед за удължения период, без протест и без разноски, платим на предявяване 

в полза на Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ 

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в  размер  на  

99 990,64 лв. (деветдесет и девет хиляди и деветстотин и деветдесет лева и шестдесет и 

четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия аванс по Договор 

с регистрационен BG05M9OP001-2.018-0029-C01 от 14.03.2019 г. номер по ОП „РЧР” за 

проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи 

в община Полски Тръмбеш”. 

2.Определя падежа на паричното задължение на 31.05.2022 г. 

 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 167 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл.59-61 от Закона за местното самоуправление и 

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

 

Измененя и допълва Решение № 153 от Протокол № 10 от 27.08.2020 г. на ОбС 

Полски Тръмбеш, по следният начин: срока вместо 31.10. 2021 година да се чете 

31.12.2021 г. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 168 

 

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

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

3 от Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, чл.25, ал.5 от 

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

Тръмбеш реши: 

1. Дава предварително съгласие за преминаване на проектно трасе на подземна 

кабелна линия  СрН през земеделски земи собственост на Община Полски Тръмбеш в 

землището на с.Страхилово, -  ПИ 69732.149.78 с НТП „Друг вид земеделска земя“ и ПИ 

69732.149.79 по КККР с НТП „Пасище“, включително и за учредяване на необходимите 

ограничени вещни права и сервитути, за обект: Външно ел. захранване на стопански двор, 

находящ се в ПИ 69732.500.1113, 69732.500.1115, 69732.500.1116, 69732.500.1117, 

69732.500.1118, 69732.500.1119, 69732.500.1120, 69732.500.1121 по КККР на 

с.Страхилово, община Полски Тръмбеш. 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 3 години. 

 

Приложение: 1. Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ, включително регистър на 

засегнатите имоти. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 169 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 11, т. 8  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

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

територията, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява техническо задание за изработване на проект на подробен устройствен 

план – парцеларен план (ПУП-ПП) и план-схема за обект: Външно ел. захранване 

на стопански двор, находящ се в ПИ 69732.500.1113, 69732.500.1115, 

69732.500.1116, 69732.500.1117, 69732.500.1118, 69732.500.1119, 69732.500.1120, 

69732.500.1121 по КККР на с.Страхилово, община Полски Тръмбеш, като трасето 

ще премине през следните имоти по КККР на с. Страхилово: ПИ 69732.149.79 – 

НТП „Пасище“, ПИ 69732.149.70 – НТП „Отводнителен канал“, 69732.149.78 – 

НТП „За друг вид земеделска земя“, ПИ 69372.500.1124 – НТП „За друг вид 

производствен, складов обект“, ПИ 69372.500.1205 – НТП „За второстепенна 

улица“, ПИ 69372.500.1118 – НТП „За друг вид производствен, складов обект“.  

2. Разрешава изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен 

план (ПУП-ПП) и план-схема за обект: Външно ел. захранване на стопански двор, 

находящ се в ПИ 69732.500.1113, 69732.500.1115, 69732.500.1116, 69732.500.1117, 

69732.500.1118, 69732.500.1119, 69732.500.1120, 69732.500.1121 по КККР на 

с.Страхилово, община Полски Тръмбеш, като трасето ще премине през следните 

имоти по КККР на с. Страхилово: ПИ 69732.149.79 – НТП „Пасище“, ПИ 

69732.149.70 – НТП „Отводнителен канал“, 69732.149.78 – НТП „За друг вид 

земеделска земя“, ПИ 69372.500.1124 – НТП „За друг вид производствен, складов 

обект“, ПИ 69372.500.1205 – НТП „За второстепенна улица“, ПИ 69372.500.1118 – 

НТП „За друг вид производствен, складов обект“. 

 

Приложение: 1. Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ; 2. Заявление вх. № СА-01-

02-7909/ 15.09.2020г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 170 

 

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

местната администрация, с чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.30, ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура, Общински съвет - Полски Тръмбеш  реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на „Българска телекомуникационна 

компания” ЕАД, ЕИК 831642181, със седалище и адрен на управление: обл. София, общ. 

Столична, гр. София 1784, Р-н Младост, бул. „Цариградско шосе” 115И, представлявано 

от Атанас Илиев Добрев, следният обект: Терен с площ 12,00 кв.м., разположен в 

югоизточната част на покривното пространство на сграда с идентификатор 

57354.300.2410.2 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш и 6 кв.м. от съществуваща мачта тип 

ЖР върху сградата, публична общинска собственост, съгласно АОС №3142/02.07.2012 г., 

за монтиране и използване на електронно съобщителни съоръжения и оборудване. 

2.Определя десет годишен срок на договора за наем на имота, считано от 

04.11.2020 г., при месечен наем в размер на 492,00 лева /четиристотин деветдесет и два 

лева/ с включен ДДС. Месечният 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 

„Българска телекомуникационна компания” ЕАД. 

Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-7698/09.09.2020 г. 

  2.Копие от АОС №3142/02.07.2012 г. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 171 

 

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски 

Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

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

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.30 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с площ 

4000 кв.м., НТП „За стопански двор”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3831/17.08.2020 г. 

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

цена в размер на 24 000,00 лева /двадесет и четири хиляди лева/, без включен ДДС.  

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

4.Определя депозит за участие в размер на 8 000,00 /осем хиляди/ лева. 

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

часа за провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, 

като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и 

подпише договор за покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-6954/19.08.2020 г. 

2.Копие от АОС №3831/17.08.2020 г. 

   3.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

   4.Копие от доклад за пазарна оценка. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 172 

 

 

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски 

Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

Урегулиран поземлен имот VIII-93 кв. 18-21 по ПУП на село Вързулица, с площ 1140 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3828/20.07.2020 г. 

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

цена в размер на 3 420,00 лева /три хиляди четиристотин и двадесет лева/, без включен 

ДДС.  

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

4.Определя депозит за участие в размер на 1 000,00 /хиляда/ лева. 

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

часа за провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, 

като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и 

подпише договор за покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-5457/08.07.2020 г. 

2.Копие от АОС №3828/20.07.2020 г. 

   3.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

   4.Копие от доклад за пазарна оценка. 

   

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 173 

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

администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 от  Наредбата за реда за 

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

връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за 

общинската собственост и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС – Полски Тръмбеш, Общински съвет - 

Полски Тръмбеш  реши: 

 1.Дава съгласие за промяна на границите на УПИ X-463, УПИ I-1322, УПИ XI-462 и  част 

от УПИ III-1344 кв.68 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш /ПИ с идентификатор 57354.300.463, ПИ с 

идентификатор 57354.300.1322, ПИ с идентификатор 57354.300.462 и част от ПИ с идентификатор 

57354.300.1344 по КККР на гр. Полски Тръмбеш/, чрез обединяването им в един нов УПИ I-

1322,462,463,9 „Складова база” кв.68 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш. 

3.Дава съгласие за прехвърляне на собствеността, чрез продажба на: ПИ с идентификатор 

57354.300.463 по КККР на гр. Полски Тръмбеш /УПИ X-463 кв. 68 по ПУП на гр. Полски 

Тръмбеш/ с площ 1458 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС № 2968/01.04.2011 г., 

попадащ в новообразувания УПИ I-1322,462,463,9 „Складова база” кв.68 по ПУП на гр. Полски 

Тръмбеш /съгласно проектът за частично изменение на Подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване/, на ”АГРОКОМ” ЕООД, ЕИК 104593232, със седалище и адрес на 

управление: гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” № 15, представлявано от Григор Петров 

Григоров, срещу сумата от 8 750,00 лева (осем хиляди седемстотин и петдесет лева), без ДДС, 

представляваща пазарната оценка на имота.  

.”АГРОКОМ” ЕООД да заплати: цената на имота; 3% местен данък изчислен върху стойността на 

имота предмет на продажбата по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци  и такси, и чл. 

33, ал. 2 от Наредба № 22 за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Полски Тръмбеш; ДДС определен съобразно чл. 26, ал. 1, ал. 2, и ал. 3, т. 1 от ЗДДС; както и 

сумата от 80,00 /осемдесет/ лева, представляваща стойността на оценката, която се възстановява от 

КУПУВАЧА, съгласно чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш. 

4.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите законови 

процедури. 

Приложения: 1.Копие на скица на ПИ с идентификатор 57354.300.463 по КККР на гр. 

Полски Тръмбеш; 2.Копие на удостоверение за данъчна оценка на ПИ с идентификатор 

57354.300.463 по КККР на гр. Полски Тръмбеш; 3. Копие на АОС № 2968/01.04.2011 г.; 4. Копие 

на Доклад за пазарна оценка; 5.Копие на Нотариален акт №1142 том 6 рег.№ 7104 дело №774 от 

2015 г.; 6. Копие на Нотариален акт №762 том 4 рег.№ 4715 дело №544 от 2014 г.; 7.Копие на 

Предварителен договор от 29.11.2019 г. за продажба на част от недвижим имот по чл.15 от ЗУТ; 

8.Копие на Заповед № СА-01-02-1056-1/22.05.2020 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш; 

9.Копие на Проект за ЧИ на ПУП. 

  
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 174 

 

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

администрация, чл.112 ал.1 т.1, чл.113, чл.114, ал.1 от Закона за горите, чл.5 ал.1 т.1 и ал.3, 

чл.7 ал.5, чл.49 ал.1 т.1 във връзка с чл.46 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане 

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

ползването на дървесни и недървесни горски продукти, чл.15 ал.1 и ал.8 от Наредба за 

управлението , стопанисването и ползването на горски територии общинска собственост 

на ОбС - Полски Тръмбеш, Общински съвет – Полски Тръмбеш  реши: 

1.Определя за извършване на отгледни и възобновителни сечи от гори собственост 

на Община Полски Тръмбеш през 2020 година и продажба на стояща дървесина на корен в 

следните имоти за землищата на селатаОрловец и Обединение, както следва:   

отдел, 

подотде

л 

имот 

№ 

пло

щ 

в ха. 

землище % на 

сечта 

вид на сечта документ за 

собственост 

571 д 
143.3 

143.4 
1,4 Орловец 20 Прочистка 

АОС 3135 от 

23.05.2012 г. 

АОС 3171 от 

05.10.2012 г. 

572 л 137.6 2,4 Орловец 10 Прочистка 
АОС 3158 от 

05.10.2012 г. 

572 в 137.3 2,3 Орловец 10 Прочистка 
АОС 3157 от 

05.10.2012 г. 

574 н 135.3 3,8 Орловец 20 Прореждане 
АОС 3169 от 

05.10.2012 г. 

599 3 
53014.30.11

2 /000112/ 
0,4 

Обединение 
100 Гола за ак 

АОС 3833 от 

17.09.2020 г. 

599 0 
53014.49.21

6 /000216/ 
8,7 

Обединение 
100 Гола за ак 

АОС 3832 от 

17.09.2020 г. 

574 д 135.7 3,8 Орловец 50 Гола за ак 
АОС 3156 от 

05.10.2012 г. 

 2. Продажбата на стоящата дървесина да се извърши, чрез публично оповестен 

търг с явно наддаване.  

  

 

  

 

 



 

 3.Определя цени за продажба на стояща дървесина на корен от имоти, 

собственост на Община Полски Тръмбеш на територията на община Полски Тръмбеш за 

2020 г.: 

Дървесен вид Категории дървесина 

Цена 

лв./пл.куб.м. без 

ДДС 

лп 
Технологична д-на 30 

лп 
Дърва за огрев 30 

чб 
Технологична д-на 28 

чб 
Дърва за огрев 20 

кгбр, мжд  
Дърва за огрев 40 

ак 
Дърва за огрев 40 

пкл, бл, гбр, здб, цр 
Дърва за огрев 42 

 4. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури по маркиране и сортиментиране на стоящата дървесина, да 

организира и проведе тръжните процедури и определи купувач. 

 5. Общински съвет – Полски Тръмбеш делегира права на Кмета на Община Полски 

Тръмбеш да упълномощава регистрирани лесовъди, които да издават превозните билети 

за транспортиране на дървесина, добита от горски територии, собственост на Община 

Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие от одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020 

г. от гори собственост на Община Полски Тръмбеш; 2.Копие на АОС №3135/23.05.2012 г.; 

3.Копие на АОС №3171/05.10.2012 г.; 4.Копие на АОС №3158/05.10.2012 г.; 5.Копие на 

АОС №3157/05.10.2012 г.; 6.Копие на АОС №3169/05.10.2020 г.; 7.Копие на АОС 

№3833/17.09.2020 г.; 8.Копие на АОС №3832/17.09.2020 г.; 9. Копие на АОС 

№3156/05.10.2012 г.; 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 175 

 

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

администрация и чл. 140 ал.1 и ал.2  от  Закона за публичните финанси, чл.9 от ЗОД 

Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:       

1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с  чл. 140 ал.1 и ал.2  от 

Закона за публичните финанси , приема  отчета по приходната и разходната част на 

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

Полски Тръмбеш към 31.12.2019 г., разходите за делегираните държавни дейности, 

местните дейности и  делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи  

по Приложение № 1, Приложение №2, Приложение №3, и отчета на инвестиционната 

програма към 31.12.2019г.  на Община Полски Тръмбеш по Приложение  № 4.              

2. На основание  чл.9 от ЗОД приема отчета за общинския дълг за 2019г.– 

Приложение № 5 

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

средства за командировки към 31.12.2018 г.на Председателя на Общински съвет  по 

Приложение № 6 командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш  и по Приложение 

№ 7  . 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №11/24.09.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 176 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 11  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

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

територията, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява техническо задание за изработване на проект на Подробен устройствен 

план –  План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 61279.13.35 по КККР на 

с.Раданово, общ. Полски Тръмбеш.  

2. Разрешава изработването на проект на подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 61279.13.35 по КККР на с.Раданово, 

общ.  Полски Тръмбеш. 

 

Приложение: Техническо задание по чл. 125 от ЗУТ;  

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 


