
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №29 

 

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

местната администрация, чл.26а, ал.2  от  Закона  за  народните  читалища и 

чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие  на  културата, 

Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

          Утвърждава Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Полски Тръмбеш  през 2016 година. 

 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №30 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, чл.6, ал.1, чл.66, ал.1 и чл.67 от Закона за местни данъци и такси, чл.16 от Закона 

за управление на отпадъците и чл.16  от Наредба № 14 на Общински съвет П.Тръмбеш за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Полски Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

 I. Приема и одобрява план-сметка за 2016г. за дейностите по събиране, извозване, 

обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване (Приложение №1 и Приложение №2). 

 II. Приема годишен размер на таксата за битови отпадъци за 2016г. по населени места и 

честота на сметоизвозването, съгласно Заповед № РД 02-05-948/29.10.2015г., както следва: 

1. За град Полски Тръмбеш: 

1.1. За жилищни имоти - 3,64 на хиляда върху данъчната оценка на имота, разпределени 

както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –    1.14 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –   0.98 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -  1.52 на хиляда; 

1.2.За нежилищни имоти – 7,50 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ на 

имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –    3.04 на хиляда 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –    0.37 на хиляда 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -  4.09 на хиляда 

 

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

             2.1. За жилищни имоти–4,16 на хиляда върху данъчната оценка на имота, разпределени 

както следва: 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –    1.68 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –   1.34 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -  1.14 на хиляда; 

2.2. За нежилищни имоти – 7,00 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ на 

имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –    3.68 на хиляда 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –    0.83на хиляда 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -  2.49 на хиляда 

  

3. За населените места с.Куцина, с.Масларево, с.Обединение, с.Павел, с.Полски Сеновец и 

с.Страхилово: 

3.1. За жилищни имоти – 5,72 на хиляда върху данъчната оценка на имота, разпределени 

както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –    1.85 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –   1.73 на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -  2.14 на хиляда; 

3.2. За нежилищни имоти – 7,00 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ на 

имота 



- за сметосъбиране и сметоизвозване –    2.95 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –    0.64на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -  3,41 на хиляда; 

 

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

с.Орловец: 

4.1. За жилищни имоти – 6,32 на хиляда върху данъчната оценка на имота, разпределени 

както следва : 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –    1.70 на хиляда; 

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

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -  2.53 на хиляда; 

4.2. За нежилищни имоти – 7,00 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/ на 

имота 

- за сметосъбиране и сметоизвозване –    2.38 на хиляда; 

- за поддържане на депо за битови отпадъци –    1.08на хиляда; 

- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -  3,54 на хиляда; 

 

5. За подали декларация по чл. 18 ал.(2) от Наредба на Общински съвет П.Тръмбеш за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Полски Тръмбеш, таксата за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане в депа 

или други съоръжения на битови отпадъци, се определя съобразно вида и броя на съдовете и 

честота на сметоизвозване: 

5.1. За град Полски Тръмбеш: 

- за кофа с обем 0,12 м³ - 17,40 лв. за месец при честота на извозване – един път в 

седмицата; 

- за контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³- 93,80 за месец при честота на извозване – един 

път в седмицата; 
 

5.2. За останалите населени места: 

- за контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³- 62,00 за месец при честота на извозване – 

два пъти в месеца; 
 

III. За общински недвижими имоти, ползвани или наети от юридически или физически лица 

таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя. 

Решението влиза в сила от 01.01.2016г. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                           /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №31 

 

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

администрация, чл.124, ал.(2) и ал.(3) от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.37 ал.(2) и ал.(3) от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 

години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш, ОбС 

Полски Тръмбеш реши: 

 

 

1. Приема промени по Бюджет 2015 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Разходи за делегирани държавни дейности 

1.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 
1.1 Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ 

§ 01 00–Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоотношения       +2000; 

§ 10 00 – Издръжка              -2000; 

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

правоотношения вДейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“ в размер на 32 515 лв. 
 

II. Разходи задофинансиране на делегирани държавни дейности 
 

1.Функция „Общи държавни служби“ 
1.1 Дейност 122 „Общинска администрация“ 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоотношения       -10 000; 

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания за персонала      +10 000; 

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

правоотношения вДейност 122 „Общинска администрация“ – дофинансирана, в размер на 

188 888 лв.; 
 

IІI. Приходи за местни дейности 

 

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

+600; 

вт.ч.:  

§§ 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък             

+600; 

2. § 13 00 – Имуществени и други местни данъци        +40 

000; 

вт.ч.:  

§§ 13 03 – данък върху превозните средства        

+36 000; 

§§ 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин    

+4 000; 
3. § 24 00 – Приходи и доходи от собственост       +115 200; 

вт.ч.: 

§§ 24 05–приходи от наеми на имущество           - 9 800; 

§§ 24 06 - приходи от наеми на земя       +125 000; 



4. § 27 00 - Общински такси             +6 

975; 

в т.ч.: 

§§ 27 02 - за ползване на детски ясли и други по здравеопазването            -

250; 

§§ 27 04 -за ползване на домашен социален патронаж и 

 други общински социални услуги           + 

6 000; 

§§ 27 05 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. -

3 300; 

§§ 27 07 - за битови отпадъци          

+15 000; 

§§ 27 10 - за технически услуги            

+1 000; 

§§ 27 11 - за административни услуги            -

4 000; 

§§ 27 15 - за откупуване на гробни места           -7 500; 

§§ 27 29 - други общински такси                

+25; 
5. § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви                    +7 500; 

в т.ч.: 

§§28 09 – наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски      +7 500; 

6. § 36 00 – Други приходи            

+1400; 
7. § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите       +45 000; 

в т.ч.: 

§§37 01 – внесен ДДС (-)           +45 000; 

 

8. § 90 00 – Приватизация           -555 

840; 

9. § 93 00 –Друго финансиране - нето(+/-)         +22 065; 

в т.ч. 
ІV. Разходи за местни дейности 

 

1. Функция „Общи държавни служби“      +1 550; 
1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“  

- Община Полски Тръмбеш–първостепенен разпоредител     
§ 52 00 - Придобиване на дълготрайни материални активи    +1 550; 

 

2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната 

среда“           +69 839; 

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

развитие“  

- Община Полски Тръмбеш–първостепенен разпоредител     

§ 10-00 – Издръжка         

 +47 800; 

§ 52 00 - Придобиване на дълготрайни материални активи                        -26; 

2.2. Дейност 623 „Чистота“         

§ 10-00 – Издръжка          + 

22 065; 

3. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“       - 4 345; 

1.3. Дейност 759 „Други дейности по културата“ 
§ 51- 00 – Основен ремонт на дълготрайни материални активи      - 4 345; 

3. Функция „Икономически дейности и услуги“      +50 000; 

- 3.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“    



- Община Полски Тръмбеш-първостепенен разпоредител     

§ 10-00 – Издръжка            +47 

729; 

§ 52 00 - Придобиване на дълготрайни материални активи        +2 271; 

4.Функция Разходи некласифицирани в другите функции 

4.1. Дейност 998 „Резерв“          -434 

144; 
 

 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиванена 

дълготрайни активи и основен ремонт разходи за 2015 на Община Полски 

Тръмбеш: 
- Обектифинансирани с целева субсидия за капиталови разходи: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Основен ремонт библиотека към НЧ "Постоянство-1926" 

с.Петко Каравелово 

55 000  50 655 

§52 01 Компютри 0 2 100 

§52 03 Агрегат  0 2 271 

§ 52 06 Изграждане на спортна и детска площадка в кв. 8 на 

гр.П.Тръмбеш 

32 500 32 474 

- Обектифинансирани със собствени средства: 

параграф наименование било става 

§ 52 01 Компютри 16 420 15 870 

 

 

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 №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №32 

 

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 2015г. на Община 

Полски Тръмбеш към 30.09.2015г, 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 №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №33 

 

На основание чл.17, ал. 1 т.3, и чл.21, ал.1, т.6, 12 и 23  от ЗМСМА  

Общински съвет, Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласието си за кандидатстване по мярка 02 „Подобряване на 

социалната инфраструктура”  по Проект “Красива България” към  

Министерството на труда и социалната политика с проект: 

„Изграждане на детска площадка в УПИ III – за физкултурен салон, 

кв. 38 по ПУП на гр. П. Тръмбеш”. 

2. Дава съгласието си за съфинансиране, разработване и изпълнение на 

горецитирания проект, като финансовото участие на Общината ще е 

51% от общата  стойност на проекта, възлизащо на стойност 20 766 лв.  

с ДДС; 

3. Упълномощава Кмета на Общината да подготви  и внесе в Проект 

“Красива България” към МТСП необходимите документи за 

кандидатстване. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №34 

 

 

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

Общински съвет, Полски Тръмбеш реши: 

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

обществената среда в населените места” по Проект  “Красива България” към  

Министерството на труда и социалната политика с проект: „Ремонт на 

читалищна сграда „Мита Стойчева 1900”, с. Обединение, община Полски 

Тръмбеш” 

2. Дава съгласието си за съфинансиране, разработване и изпълнение на 

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

от общата  стойност на проекта, възлизащо на стойност 60 900 лв.; 

3. Упълномощава Кмета на Общината да подготви и внесе в Проект 

“Красива България” към МТСП необходимите документи за 

кандидатстване. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 
 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ №35 

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, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) чл.30, ал.3 от Правилника 
за прилагане на закона за опазване на земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет 
Полски Тръмбеш реши: 

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

устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за външно ел.захранване на ПИ № 

067007, местност „Буровското” по КВС на с.Орловец, с трасе СрН, преминаващо през 

през ПИ № 000009 – местен път, публична общинска собственост, по КВС на 

с.Орловец. 

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

устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 067007, местност 

„Буровското” по КВС на с.Орловец с площ 1 дка., за промяна предназначението на 

земеделска земя с начин на трайно ползване-нива за изграждане на базова станция с 

честотен обхват 900-2100 MHz № VTR0217.А000_Орловец Нова и трафопост, и 

подробен устройствен план-парцеларен план (ПУП-ПП) за външно ел. захранване, с 

трасе преминаващо през ПИ № 000009 – местен път, публична общинска собственост, 

по КВС на с.Орловец. 

3. Разрешава на „Мобилтел” ЕАД, с адрес: гр.София, ул.”Кукуш” № 1, представлявано от 

Деян Кастелиц и Милан Залетел- изпълнителни директори, ЕИК 131468980, собственик 

съгласно Предварителен договор за покупко-продажба между „Мобилтел” ЕАД и 

Антония Ненова Кръстева, собственик на имота на основание нотариален акт № 328, 

том I, рег.№ 3397, дело № 217 от 2005г., вписан по ЗС/ПВ с вх. № 8229 от 27.09.2005г., 

акт № 78, том 27, дело 6138, изработването на проект за частичен подробен устройствен 

план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 067007, местност „Буровското” по КВС 

на с.Орловец с площ 1 дка., за промяна предназначението на земеделска земя с начин на 

трайно ползване-нива за изграждане на базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz 

№ VTR0217.А000_Орловец Нова и трафопост, и подробен устройствен план-

парцеларен план (ПУП-ПП) за външно ел. захранване, с трасе за подземно кабелно 

трасе СрН с начална точка от съществуващ СБС № 14 от ел.провод 20kV, през ПИ № 

000009 – местен път, публична общинска собственост, по КВС на с.Орловец, до крайна 

точка БКТП в ПИ № 067007 по КВС на с.Орловец. 

4. Определя срок на предварителното съгласие по т.1 – 3 години. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                            

     

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №36 

 

        На основание Чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове, чл.16, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и чл.21, 

ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински 

съвет Полски Тръмбеш да реши:  

1.Определя 5-членен състав на Местната комисия по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ. 

 2 Избира Местна комисия за уреждане на жилищните въпроси на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове в състав: 

 Емил Тасков Цонев – Секретар на Община Полски Тръмбеш - представител на 

Община Полски Тръмбеш, тел.0886985885; 

 Катя Милкова Илиева – н-к отдел „РП, П, П, ОП - юрист” - представител на 

Община Полски Тръмбеш, тел.0886433693; 

 Николай Георгиев Буюклиев – нач.отдел”ОС” - представител на Община Полски 

Тръмбеш,  тел.0887937572; 

 Тинчо Андреев Тинчев – представител на гражданите с многогодишни жилищно-

спестовни влогове, избран с протокол №1/14.06.1993г. от Общото събрание на същите, 

тел.06141/6315 

 Иван Петров Иванов – общински съветник, тел: 0884404616; 

 3.Избира за Председател на Местната комисия за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове Емил Тасков Цонев – Секретар на Община 

Полски Тръмбеш. 

 4.Отменя Решения №32/28.12.2011г. 

 

 

 

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 №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №37 

 

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 2015 г., приета с Решение 

№585 по Протокол №45/29.01.2015 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 2015г. 

Под №19  да се включи следният имот частна общинска собственост, а именно: 

19 

Помещение /бивша фурна/, находящо се на първия етаж в западното крило на 

административна сграда, построена в УПИ II в кв.69 по ПУП на с.Страхилово, частна 

общинска собственост, съгласно АОС №2606/07.12.2009 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

        

      3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2015 г. 

Под №11, 12 и 13  да се включат части от следните имоти общинска собственост, а 

именно: 

11 

Терен с площ 3,000 дка, представляващи част от имот с идентификатор 61279.16.43 по 

КК и КР на с.Раданово /кадастрален №000195 местност „Пчелините” по КВС на село 

Раданово/, целият с площ 66,512 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№3021/04.08.2011 г., за разполагане на пчелни семейства. 

12 

Терен с площ 3,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 

61279.56.37 по КК и КР на с.Раданово /кадастрален №000244 местност „Бодилалан” по 

КВС на с.Раданово/, целият с площ 454,518 дка, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3474/07.12.2015 г., за разполагане на пчелни семейства. 

13 

Стая №407, находяща се на четвъртия етаж в хотел „Есперанто” - сграда с 

идентификатор 57354.300.1141.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №1/17.05.1993г. 

 

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 №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №38 

 

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

местната администрация във връзка с чл.39, ал.4 от Закона за общинската 

собственост, чл.51, ал.4 от Наредбата за реда и придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение 

„БЪЛГАРСКИ ЕСПЕРАНСКИ СЪЮЗ”, БУЛСТАТ 831539758, със седалище 

и адрес на управление: гр.София, район Възраждане, п.код 1303, 

ул.”Странджа”, №79-81, за срок от 5 /пет/ години, върху Стая №407, 

находяща се на четвъртия етаж в хотел „Есперанто” - сграда с идентификатор 

57354.300.1141.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №1/17.05.1993г.  

2.Всички консумативни разходи по използването на помещението по 

т.1 от настоящото решение / ток, вода и други подобни / са за сметка на 

Ползвателя. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши 

необходимите законови процедури, съгласно действащата нормативна 

уредба. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 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 №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №39 

 

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

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

2 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 

терен с площ 18,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.419 по 

КК и КР на гр.Полски Тръмбеш /югоизточно от кв.38, част от терен отреден за паркинг, 

между О.Т.-О.Т. 118а-117 по ЗРП на гр.Полски Тръмбеш/, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №3030/28.11.2011 г., за поставяне на павилион за търговска 

дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на временни 

съоръжения. 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 35,00 /тридесет и 

пет/ лева, без ДДС. 

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

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

месечна тръжна цена. 

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

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

като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и 

подпише договор за наем със спечелилият участник. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

                       Председател на ОбС: 

                                                                                      /Маринета Йорданова/                                                          

   

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ №40 

 

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

местната администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската 

собственост, чл.22 ал.1 и 2 от Наредбата за реда и придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно 

наддаване на терен с площ 12,00 кв.м., представляващ част от имот с 

идентификатор 57354.300.389 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш /кв.59, част 

от уличната регулация, между О.Т.-О.Т. 181-182 по ЗРП на гр.Полски 

Тръмбеш/, публична общинска собственост, съгласно АОС №3473/07.12.2015 

г., за поставяне на павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, 

съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения. 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 48,00 

/четиридесет и осем/ лева, без ДДС. 

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

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

първоначалната месечна тръжна цена. 

6.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи 

мястото, дата и часа за провеждането на търга и назначи комисия, която да 

организира и проведе търга, като извърши съответните процедури, съгласно 

действащата нормативна уредба и подпише договор за наем със спечелилият 

участник. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

                       Председател на ОбС: 

                                                                                    /Маринета Йорданова/                                                           

    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №41 

 

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 Димитър Милчев 

Иванов, с адрес гр.Варна, ул.”Д-р Желязкова”, №6, ет.5, ап.21, собственик на 

25 броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №5185-0210, 

терен с площ 3,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с 

идентификатор 61279.56.37 по КК и КР на с.Раданово /кадастрален №000244 

местност „Бодилалан” по КВС на с.Раданово/, целият с площ 454,518 дка, 

публична общинска собственост, съгласно АОС №3474/07.12.2015 г., за 

разполагане на пчелни семейства.  

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

в размер на 12,00 лв. /дванадесет 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 Димитър Милчев Иванов. 

 

 

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 №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №42 

 

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, общ.Полски Тръмбеш, ул.”26-та”, №30, 

собственик на 153 броя пчелни семейства с регистрационен номер на 

пчелина №5185-0495, върху 3,000 дка, представляващи част от имот с 

идентификатор 61279.16.43 по КК и КР на с.Раданово /кадастрален №000195 

местност „Пчелините” по КВС на село Раданово/, целият с площ 66,512 дка, 

публична общинска собственост, съгласно АОС №3021/04.08.2011 г., за 

разполагане на пчелни семейства.  

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

в размер на 12,00 /дванадесет/ 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 №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №43 

 

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

самоуправление и местната администрация, 129, ал.1 от Закон за устройство 

на територията, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 и 

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

общинско имущество, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, от Закон за устройство 

на територията, чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.46 

от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши: 

 1.Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план 

за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 134001 и ПИ 134039 по КВС на 

с.Полски Сеновец, включващо: 

- образуване на нов ПИ 134001 с площ 5 716 кв.м. /в това число 2 200 

кв.м. предаваема част от ПИ 134039/ 

- обособяване на източна част на ПИ 134039 с площ 1 261 кв.м. 

- обособяване на западна част на ПИ 134039 с площ 3 853 кв.м. 

2.Обявява 2 200 кв.м., представляващи част от Поземлен имот 134039 

по КВС на с.Полски Сеновец, попадащи в новообразувания ПИ 134001 за 

частна общинска собственост. 

3.Дава съгласие за прехвърляне на собствеността, чрез продажба на 

2 200 кв.м., представляващи част от Поземлен имот 134039 по КВС на 

с.Полски Сеновец, попадащи в новообразувания ПИ 134001, частна 

общинска собственост, на Костадин Иванов Тонков, ЕГН 5505231463, с адрес 

с.Полски Сеновец, ул.”Седма” №4, собственик на съседен имот ПИ 134001 

по КВС на с.Полски Сеновец с площ 3,516 дка, съгласно договор за замяна на 

земя от ДПФ №ПО-08-74 от 29.08.2008 г., срещу сумата от 4 400,00 

лева(четири хиляди и четиристотин лева), без ДДС, представляваща 

пазарната оценка на имота.  

Костадин Иванов Тонков да заплати: цената на имота; 2% режийни 

разноски изчислени върху стойността на имота, предмет на продажбата 

по реда на чл.37, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество; 3% местен данък изчислени 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;  както и сумата от 80,00 /осемдесет лева/, 

представляваща стойността на оценката, която се възстановява от 

КУПУВАЧА, съгласно чл.37, ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинското имущество на ОбС Полски 

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

необходимите законови процедури. 

5. Решението по т.1 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 №4/17.12.2015г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №44 

 

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

местната администрация, и чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерството на 

Вътрешните работи Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш  реши: 

Дава съгласието на Кмета на Община Полски Тръмбеш за 

подписването на договор за Дарение  с РУ -  Полски Тръмбеш при ОДМВР – 

Велико Търново, за закупуване и доставка на  гориво за отопление на сграда  

РУ -  Полски Тръмбеш 2000 литра / Две хиляди литра /. Цената на горивото е 

съгласно действащия бюлетин на Лукойл - Нефтохим към датата на 

доставката. 

Средствата изразходени за дарението ще бъдат отчетени по Функция: 

„Отбрана и сигурност“, Дейност: 239 „Други дейности по вътрешната 

сигурност“ – Бюджет 2015 година. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


