
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 183 

 

 

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

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

дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

Приема Отчета за дейността на Общински съвет - Полски Тръмбеш и 

неговите комисии за първото полугодие на  2016 г.  
 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 184 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закон за местното самоуправление и 

местна администрация. Общински съвет - Полски Тръмбеш реши: 

Определя за представител на Общински съвет Полски Тръмбеш в 

Областен съвет за намаляване на риска от бедствия на Област Велико 

Търново: 

Маринета Тодорова Йорданова  - Председател на Общински съвет 

Полски Тръмбеш за пълномощен представител; 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 185 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Избира за девиз на град Полски Тръмбеш: 

              Приемственост и традиции  

 
 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 12 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 №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 186 

 

 

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

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

подпомагане и чл.36 б, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за 

социално подпомагане  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 

Приема стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. в 

Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 



 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 187 

 

На основание чл.2 и чл.2а, чл.11, ал.1,т.2 и т.3 и ал. 5, чл.11а  от  Наредба  №7 от 

29.12.2000г. на МОН, чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация ОбС – Полски Тръмбеш реши: 

 

   І. Дава разрешение за сформиране на самостоятелни маломерни  паралелки   за учебната 

2016/2017 година в: 

   - ОУ”Васил Левски” с.П.Каравелово  -    2 маломерни паралелки                  /IIкл. – 15 ученика 

                          Vкл. – 15 ученика/  

 

    II. Дава разрешение за сформиране на маломерни слети паралелки   за учебната 2016/2017 

година в:  

    - ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Страхилово - 1 слята паралелка         /III –IVкл - 10  ученика /  

                                                               

  III. Дава разрешение за сформиране на слети паралелки от два класа с по-малко от 10 ученика в 

следните училища: 

    - ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Страхилово   - 3 слeти паралелка            / I – IIкл. – 8 ученика 

                                                                                                                             V –VI кл. – 9 ученика 

                                                                                                                           VII-VIIIкл. – 9 ученика / 

IV. Осигурява допълнително финансиране до  минималния брой ученици в паралелка от единния 

разходен стандарт за един ученик , в следното училище: 

 

ОУ "Св.Св. Кирил и Методий" с. Страхилово 

 

Клас Брой Брой 

Разлика до 

норматива % Размер на допълнителните 

  паралелки ученици 

за минимален 

брой  

от Единния 

разходен средства в лв. за 

      ученици стандарт/1720лв./ периода15.09.-31.12.2016г 

  I-II 1 8 8 60%                 2408.00 

III-IV 1 10 6 60%                 1806.00 

 V-VI 1 9 9 60%                 2709.00 

VII-VIII 1 9 9 60%                 2709.00 

Всичко 4 36 32                   9632.00 

      Всичко дофинансиране:                   9632.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

    V. Утвърждава структурата на Функция “Образование” по дейности и населени места за 

учебната 2016/2017 година, както следва: 

 

 

 

       1.Общообразователни училища: 

        -    СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш                        32 паралелки 

        -    ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово            8 паралелки 

        -    ОУ”Васил Левски” с.П.Каравелово                      8 паралелки 

        -    ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Страхилово         4 паралелки 

 

       2.Професионални паралелки към СУ: 

           СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш    

                    -  Земеделец                                                                   4 паралелки 

 

      3. Подготвителна полудневна група в училище: 

         -    СУ”Ц.Церковски”гр.П.Тръмбеш                          1 група 

         -    ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Раданово             1 група 

        

       4.Детски градини:  

         -   ДГ „Детски свят” гр.П.Тръмбеш                       6 групи 

         -   ДГ „Незабравка” с.П.Каравелово                          3 групи 

         -   ДГ „Първи юни”с.Раданово                                   3 групи     

    

 

Определя средна месечна посещаемост 12 деца в групите в  ДГ, с изключение на времето 

от 24 декември до 04 януари включително  и от 01 юни до 15 септември, на епидемии и карантина 

в детската градина.  

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                          /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 188 

 

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 800 лв., от собствени средства 

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

на пътните разходи на Фолклорен клуб „Луди Млади” при  НЧ „ Отец 

Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш , за участие в Международен фолклорен 

фестивал,  който ще се проведе в Неи Пори, Гърция. 

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

извърши съответните промени в бюджета на Община Полски Тръмбеш за 

2016 г. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 189 

 

 

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 3000 лв., от бюджета на 

Община Полски Тръмбеш, която е  необходима за изработване на портрет с 

размери 118х89, маслени бои, платно, рамка и подрамка 15 см от Проект 

„Портрети на видни граждани на град Полски Тръмбеш”. Личността 

изобразена на портрета да бъде определяна с решение на общински съвет 

Полски Тръмбеш. 

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

извърши съответните промени в бюджета на Община Полски Тръмбеш за 

2016 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 190 

 

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

самоуправление и местната администрация Общински съвет – гр. Полски 

Тръмбеш  реши: 

     Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и 

дейности на бюджетна издръжка в община Полски Тръмбеш, одобрена с 

Решение № 590 от Протокол №  45/29.01.2015 г., считано от 01.09.2016 г. 

както следва: 

1.  Считано от 01.09.2016 г. в т.2. Дейност „Клубове на пенсионера, 

инвалида и др.”се увеличава с 0,5 бройка, било 11,5 бройки става 12 бройки. 

В Приложение №1 Разпределение на персонала по населени места и 

дейности,  се изменя както следва: в с. Стефан Стамболов, в Дейност  

„Клубове на пенсионера, инвалида и др.” се увеличава с 0,5 бр., било 0,5 бр. 

става 1 бройка. 

 

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

 

Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните 

процедури, съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 191 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално 

осигуряване, във връзка с чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от  Наредбата за пенсиите 

и осигурителния стаж, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

 

 Предлага на Министерския съвет да бъде отпусната персонална пенсия 

на детето Фатих Юсменов Мюмюнов с ЕГН 1145161403 от с. Куцина, сграда 

№ 429, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 192 

 

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 30.06.2016г, съгласно представените Приложение №1, 

Приложение №2 и Приложение №4. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 193 

 

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

администрация във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОбС Полски 

Тръмбеш реши: 

Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2016 г., приета с Решение 

№47 по Протокол №5/18.01.2016 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в  

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

 1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2016 г. 

        1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №52 да се включи част от имот общинска собственост, а именно: 

52 

Две помещения с обща полезна площ съответно 8,00 кв.м. и 18,64 кв.м., находящи се в 

сграда с идентификатор 57354.300.2374.4 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, частна 

общинска собственост, съгласно АОС №3049/19.12.2011 г. 

  

      1.2 Земеделски земи: 

Населено място Номер на имот 

Площ 

в дка. НТП АОС 

с.Страхилово №147001 5,468 Изоставена нива №1612/18.05.2004г. 

      

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2016 г. 

Под №16 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно: 

16 

Терен с площ 16,000 дка, представляващи част от имот с идентификатор 61279.16.43 

по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 66,152 дка, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3475/12.01.2016 г., за разполагане на пчелни семейства. 

 

 

4. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2016 г. 

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

именно: 

№ по 

ред 

 

Описание на имота 

5 
Незастроен урегулиран поземлен имот II кв.722 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 

3279,00 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №.2556/15.12.2008г. 

6 
Поземлен имот №019039 с площ 104,845 дка. и НТП „нива” по КВС на с.Петко 

Каравелово, частна общинска собственост, съгласно АОС №1700/01.07.2004 г. 

 

 



 

 

 

 

 

5 ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ. 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57354.300.1148.2.6 по КК и КР на 

гр.Полски Тръмбеш, с площ 400,11 кв.м., заедно с 11,0169% идеални части от общите 

части на сградата и 22,2643%  идеални части от общоползвано стълбище, цялото с обща 

застроена площ 124,65 кв.м. или полагаема се общоползвана площ към обекта 27,75 кв.м., 

както и съответното право на строеж, с предназначение на самостоятелния обект: „За 

търговска дейност”, адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” №86, ет.2, обект 6 – 

магазин №4, собственост на РПК – Полски Тръмбеш, съгласно Нот.Акт №717, том 4, 

рег.№6526, дело №583 от 2001 г.   

 Сумата необходима за придобиването на самостоятелния обект е в размер на 58 360 

/петдесет и осем хиляди триста и шестдесет/ лева. 

След закупуване на самостоятелния обект, същия ще се използва за развитието на 

младежта и спорта в общината, чрез промяна на неговото предназначение. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 194 

 

 

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. Имуществени и други местни данъци 

 §§ 13 04 - данък при придобиване на имущество по дарения и възм. начин  +55 

340 лв.; 
2. Приходи и доходи от собственост 

§§ 24 06 - приходи от наеми на земя       +25 000 лв.; 

3. Трансфери между бюджети (нето) 

 §§ 61 01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)  

 +16 032 лв.; 
 

II. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“       +16 

032 лв.; 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“        

§ 53 – 00 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи    +16 

032 лв.; 

 

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

+800 лв.; 

2.1. Дейност 759 „Други дейности по културата“        

§ 45- 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестопанска цел               

+800 лв.; 

В т.ч.: 

 - За НЧ „Отец Паисий 1905“             

+800 лв; 

 

3. Функция „Икономически дейности и услуги“     +79 

540 лв.; 

3.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“     



§ 51-00 – Основен ремонт на дълготрайни материални активи    

+21 180 лв.; 

§ 52-00 – Придобиване на дълготрайни материални активи     +58 

360 лв.; 
 

 

 

 

 

 

 

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

основен ремонт за 2016 на Община Полски Тръмбеш: 

- Обекти финансирани със собствени средства: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 „Реконструкция на покрив на сграда, общинска 

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

Каравелово“ – инвестиционен проект, комплексен 

доклад и СМР 

1 800 22 980 

§§ 52 02 Придобиване на недвижим имот – самостоятелен 

обект, находящ се в гр. Полски Тръмбеш, ул. 

„Раковска“ №1, с идентификатор 

57354.300.1148.2.6; 

0 58 360 

- Обекти финансирани със средства получени чрез трансфери между бюджети § 61 

00: 

параграф наименование било става 

§§ 53 09 Изготвяне на проект на ОУП на Община Полски 

Тръмбеш 

0 16 032 

- Обекти финансирани със средства получени от др. външно финансиране и др. 

извънбюджетни сметки и фондове 

параграф наименование било става 

§§ 53 09 Изготвяне на проект на ОУП на Община Полски 

Тръмбеш 

80 160 0 

 

 

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

параграфи. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                                 /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 195 

 

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

местна администрация, във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и 

следприватизационен контрол, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1.Допълва приетият с Решение №48 по Протокол №5/18.01.2016 г. на 

Общински съвет – Полски Тръмбеш, годишен план и списък на имоти за 

приватизация през 2016 г., като включва под №4 следния имот, частна 

общинска собственост: 

4. Незастроен Урегулиран поземлен имот I „За производствени и 

складови дейности” кв.107 по ПУП на с.Обединение, с площ 13770,00 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2540/08.12.2008 г. 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи 

изготвянето на приватизационна оценка на имота по т.1 от настоящето 

решение по реда на глава пета от Наредба за възлагане извършването на 

дейности, свързани с подготовката на приватизация или 

следприватизационен контрол, включително процесуално представителство, 

и да внесе предложение в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за 

приватизация на имота. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                              /Маринета 

Йорданова/                                                             

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 196 

 

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

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

собственост и чл.36 ал.5, чл.39 ал.1 и ал.3, чл.54 ал.1 т.2 и чл.55 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: 

Незастроен урегулиран поземлен имот II кв.722 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 

3279 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №2556/15.02.2008 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 9771,10 лв. /Девет хиляди седемстотин седемдесет и един 

лева и десет стотинки/. 

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

цена в размер на 14 600,00 /четиринадесет хиляди и шестстотин/ лева, без включен ДДС 

/Сделката е облагаема с ДДС/.  

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

4.Определя депозит за участие в размер на 5 000,00 /пет 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. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 197 

 

 

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

администрация, чл.34, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.12, ал.1 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на ОбС-

Полски Тръмбеш, във връзка с постъпило предложение в общинска администрация с 

рег.индекс №СА-02-10-3924/15.08.2016 г. от РПК - Полски Тръмбеш, Общински съвет 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да придобие, чрез закупуване от РПК – 

Полски Тръмбеш, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57354.300.1148.2.6 по 

КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, с площ 400,11 кв.м., заедно с 11,0169% идеални части от 

общите части на сградата и 22,2643%  идеални части от общоползвано стълбище, цялото с 

обща застроена площ 124,65 кв.м. или полагаема се общоползвана площ към обекта 27,75 

кв.м., както и съответното право на строеж, с предназначение на самостоятелния обект: 

„За търговска дейност”, адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” №86, ет.2, обект 6 – 

магазин №4, собственост на РПК – Полски Тръмбеш, съгласно Нот.Акт №717, том 4, 

рег.№6526, дело №583 от 2001 г., срещу заплащане на сумата от 58 360 /петдесет и осем 

хиляди триста и шестдесет/ лева, без включен ДДС /сделката е необлагаема с ДДС/ .  

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише договор с РПК – 

Полски Тръмбеш за придобиване на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

57354.300.1148.2.6 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 198 

 

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 Мирена Асенова Асенова, с 

адрес с.Раданово,  ул.”43-та”, №10, собственик на 98 броя пчелни семейства с 

регистрационен номер на пчелина №5185-0501, терен с площ 8,000 дка, представляващ 

част от Поземлен имот с идентификатор 61279.16.43 по КК и КР на с.Раданово, целият с 

площ 66,152 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3475/12.01.2016 г., за 

разполагане на пчелни семейства.  

2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер 

на 32,00 /тридесет и 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 Мирена 

Асенова Асенова. 

 

  

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 199 

 

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 Велико Илиев Великов, с адрес 

с.Раданово,  ул.”26-та”, №30, собственик на 122 броя пчелни семейства с регистрационен 

номер на пчелина №5185-0495, терен с площ 8,000 дка, представляващ част от Поземлен 

имот с идентификатор 61279.16.43 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 66,152 дка, 

публична общинска собственост, съгласно АОС №3475/12.01.2016 г., за разполагане на 

пчелни семейства.  

2. Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер 

на 32,00 /тридесет и 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 Велико 

Илиев Великов. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ № 200 

 

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

администрация, във връзка с чл.23, ал.2 и ал.3, чл.60, 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 участие на общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, 

Общински съвет гр.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 – Светлин Димитров 

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

 1.1 Шлаиф кръгов универсал ШКУ 32 – 1 брой; 

 1.2 Настолна бормашина с липсващи елементи – 2 броя; 

 1.3 Екцентрична преса 63 тонна /с повредено управление и ел.захранване/ - 2 броя; 

 1.4 Ножовка механична – 1 брой; 

 1.5 Агрегат за въздух с подвижен колесар – не работещ – 1 брой; 

 1.6 Шепинг машина тип HC 632 – 1 брой; 

 1.7 Фреза универсална – 3 броя; 

 1.8 Абрихт – 1 брой; 

 1.9 Банцинг – 1 брой; 

 1.10 Лекотоварен автомобил Мерцедес 210 Д, регистриран 1990 г. с рег.№ВТ 7630 

АС. 

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

пазарна оценка на движимото имущество по т.1 от настоящото решение и внесе 

предложение в Общински съвет с процедура по продажба. Средствата от продажбата да 

бъдат използвани за ремонт и реконструкция  на цеха в с.П.Сеновец.  

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 201 

 

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

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

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

разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

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

демонтирани строителни материали от покрива читалищна сграда село Обединение, 

публична общинска собственост, съгласно АОС №179/07.09.2000 г., а именно 14 000 броя 

цигли и 350 броя капаци. 

2.Приема изготвената пазарна оценка за циглите и капаците по т.1 и определя 

начална тръжна цена в размер на 4340,00 /четири хиляди триста и четиридесет/ лева, без 

включен ДДС. 

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

4.Определя депозит за участие 1000,00 /хиляда/ лева. 

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

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

като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и 

подпише договор за покупко-продажба със спечелилият участник. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 202 

 

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

администрация, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява  Подробен устройствен план-план за регулация, във фаза окончателен 

проект, на гр. Полски Тръмбеш. 

2. Решението подлежи на обжалване по реда на чл.215 от ЗУТ в 30-дневен срок от 

обнародването му в „Държавен вестник” пред Административен съд-Велико Търново чрез 

Общински съвет-Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 203 

 

 

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

администрация, чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 006007- 

публична общинска собственост, с начин на трайно ползване-пасище,мера, по КВС на 

с.Петко Каравелово за обслужваща улица в участък от о.т.186-177-176-175-към о.т. 77 и 

о.т.186-185-към о.т. 184, за обект: „Парк със спортен сектор и детска площадка” с площ до 

5 дка. 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 3 години от влизане в 

сила на настоящото решение. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 204 

 

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

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

(ЗУТ), чл.29 от Закона за опазване на земеделските земи и чл.30, ал.3 от Правилника за 

прилагане на закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от 

ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава предварително съгласие за изработване на проект за частичен подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за промяна предназначението на част от 

ПИ 006007 по КВС на с.Петко Каравелово за обслужваща улица в участък от о.т.186-177-

176-175-към о.т. 77 и о.т.186-185-към о.т. 184, за обект: Парк със спортен сектор и детска 

площадка, с площ до 5 дка, Възложител: Община Полски Тръмбеш. 

2. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частичен подробен 

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за промяна предназначението на част от 

ПИ 006007 по КВС на с.Петко Каравелово за обслужваща улица в участък от о.т.186-177-

176-175-към о.т. 77 и о.т.186-185-към о.т. 184, за обект: Парк със спортен сектор и детска 

площадка, с площ до 5 дка, Възложител: Община Полски Тръмбеш. 

3. Разрешава изработването на проект за частичен подробен устройствен план – 

парцеларен план (ПУП-ПП) за промяна предназначението на част от ПИ 006007 по КВС 

на с.Петко Каравелово за обслужваща улица в участък от о.т.186-177-176-175-към о.т. 77 и 

о.т.186-185-към о.т. 184, за обект: Парк със спортен сектор и детска площадка, с площ до 5 

дка, Възложител: Община Полски Тръмбеш. 

4. Дава срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 – 3 години от влизане в 

сила на настоящото решение. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 205 

 

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

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

(ЗУТ), във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 и чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частично изменение на 

подробен устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III, УПИ IV и улица с 

о.т. 321-322, кв.100а по плана на с.Страхилово, Възложител: Марин Петков Маринов. 

2. Разрешава изработването на проект за проект за частично изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III, УПИ IV и улица с о.т. 321-

322, кв.100а по плана на с.Страхилово, Възложител: Марин Петков Маринов. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 14 2 0 

 

 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 206 

 

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

администрация , Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение:  „Реконструкция на 

водопроводната мрежа в Община Полски Тръмбеш” по схема за безвъзмездна 

финансова помощ мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.  

2. Потвърждава, че всички дейности по проектно предложение: „Реконструкция 

на водопроводната мрежа в Община Полски Тръмбеш”  отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме всички 

необходими действия, свързани с комплектоване и входиране на проектно предложение: 

„Реконструкция на водопроводната мрежа в Община Полски Тръмбеш” 

4. Задължаваме се да спазваме законодателството в областта на държавните 

помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 207 

 

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

администрация , Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение:  „Реконструкция на 

уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш“ по схема за безвъзмездна финансова 

помощ мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.  

2. Потвърждава, че всички дейности по проектно предложение: „Реконструкция 

на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш“  отговарят на приоритетите на 

Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020г. 

3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме всички 

необходими действия, свързани с комплектоване и входиране на проектно предложение: 

„Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш“ 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                             /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №13/25.08.2016г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ № 208 

 

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

администрация, чл.35, ал.5 от Закона за общинска собственост, чл.47, ал.1 от Наредбата за реда и 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с постъпило писмо с 

рег.индекс №СА-02-10-3326/20.07.2015 г. от Проф. Д. ИК. Н. Пенчо Пенчев Областен управител 

на Област Велико Търново, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши: 

Изменя Решение №684 по Протокол №53/30.07.2015 г. като променя текста на т.2 по следния 

начин: „т.2. Общинският съвет дава своето съгласие да се сключи договор за дарение, по силата на 

който Община – Полски Тръмбеш да дари на Министерство на здравеопазването, част от 

недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: сграден фонд със застроена площ /ЗП/ 

222,04 кв.м., представляващ  част от първия етаж на сграда с идентификатор 57354.300.1038.1 по 

КК и КР на гр.Полски Тръмбеш със ЗП 33 кв.м., сграда с идентификатор 57354.300.1038.2 по КК и 

КР на гр.Полски Тръмбеш със ЗП 17 кв.м. и част от първия етаж на сграда с идентификатор 

57354.300.1038.7 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш със 172,04 кв.м., включващ следните 

помещения: Кабинет №30 – манипулационна с обща полезна площ 12,00 

кв.м.; Кабинет №31 – диспечер с обща полезна площ 11,20 кв.м.; Кабинет №32 – 

манипулационна с обща полезна площ 14,40 кв.м.; Кабинет №33 – манипулационна с обща 

полезна площ 11,25 кв.м.; Кабинет №35 – стая на дежурния лекар с обща полезна площ 12,60 

кв.м.; Вход №34 с обща полезна площ 9,00 кв.м.; Фоае №18 с обща полезна площ 31,50 кв.м.; 

Тоалетна №19 с обща полезна площ 5,33 кв.м.; Помещение с обща полезна площ 23,55 кв.м.; 

Помещение с обща полезна площ 22,88 кв.м. и Коридор с обща полезна площ 4,76 кв.м.  

Договорът за дарение да се сключи със следната тежест: Дареният имот да се използва само и 

единствено за нуждите на Центъра за спешна медицинска помощ гр.Велико Търново, Филиал в 

гр.Полски Тръмбеш.  

В Договора за дарение да бъде изрично записано, че неизпълнението на посочената тежест 

от страна на Министерство на здравеопазването ще се счита за неизпълнение по смисъла на чл. 87 

от Закона за задълженията и договорите и Община – Полски Тръмбеш ще може да развали 

Договора за дарение по съдебен ред.  

От датата на подписване на Договора за дарение с Министерство на здравеопазването се 

прекратява действието на Договора за предоставяне безвъзмездно за управление на част от 

недвижим имот, сключен на 31.08.2012 г. между Община Полски Тръмбеш и Центъра за спешна 

медицинска помощ-Велико Търново. 

Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи Договор за дарение с 

Министерство на здравеопазването.  

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

         Председател на ОбС: 

                                                                                                   /Маринета Йорданова/                                                         

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 


