
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 297 

 

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА, във вр. чл.30, ал.4, т.4  и чл.17, ал.2 от 

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши:                                        

 Избира Сергей Маринов Янков – общински съветник в Общински съвет Полски 

Тръмбеш за преброител, при провеждане на заседания на Общински съвет Полски 

Тръмбеш. 

 
  

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 298 

 

На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във вр. чл.30, ал.4, т.4  и чл.13, ал.1 от Правилник за организацията и 

дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация,Общински съвет  Полски Тръмбеш  реши: 

Избира Сергей Маринов Янков – общински съветник в Общински съвет Полски 

Тръмбеш за заместник - председател на Общински съвет Полски Тръмбеш. 

 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 15 0 1 

 

 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/                                                        

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 299 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с  чл.30, ал.4, т.4 от ЗМСМА и 

чл.23, ал.1, т.1 от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Полски 

Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                            

Избира Сергей Маринов Янков – общински съветник в Общински съвет Полски 

Тръмбеш в състава на Постоянните комисии към Общински съвет Полски Тръмбеш, както 

следва: 

- ПК по „Бюджет и финанси“ - член 

- ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“ - председател 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                         

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 300 

 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 141, ал. 4 от ТЗ, във вр. чл.137, 

ал.1, т.5 от ТЗ, вр. чл. 23, ал. 1, т. 6 и чл. 36, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за 

упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и 

сключването на договори за съвместна дейност от Община Полски Тръмбеш, във връзка с Раздел 

VII, т. 1 от Договор за възлагане на управление сключен на 31.10.2018г., Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 
                  1. Считано от 01.05.2021г. прекратява Договор за възлагане на управление на еднолично 

дружество с ограничена отговорност с общинско участие „Подем” ЕООД, сключен на 31.10.2018г. 

с управителя Таня Атанасова Иванова по взаимно съгласие на страните. 

                  2. Не се дължи еднократно изплащане на брутно трудово възнаграждение на управителя 

Таня Атанасова Иванова. 

                  3. Освобождава от длъжността управител на еднолично дружество с ограничена 

отговорност с общинско участие „Подем” ЕООД Таня Атанасова Иванова, освобождава я от 

отговорност и оттегля овластяването й, като следва името й да бъде заличено в Търговския 

регистър. 

                  

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                                                  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 301 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.141, 

ал.2, вр. чл. 147, ал. 1 от ТЗ и във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 6 от Наредба за условията и реда 

за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански 

дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община Полски Тръмбеш, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                              

                  1. Избира за Управител на еднолично дружество с ограничена отговорност с 

общинско участие „Подем” ЕООД гр. Полски Тръмбеш- Йорданка Иванова Димитрова, 

с ЕГН:6008105333, с постоянен адрес гр. Полски Тръмбеш, ул. „Първи май“ №13, считано 

от вписване на новия управител в Търговския регистър; за срок - до провеждане на 

конкурс. 

      2. Определя възнаграждение на управителя Йорданка Иванова Димитрова в 

размер на 1400 лв. (хиляда и четиристотин лева). 

    3. Възлага на новия управител Йорданка Иванова Димитрова да извърши 

всички необходими действия по вписване в Търговски регистър на новите обстоятелства, 

касаещи промени в представителството на дружеството. 

   4. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише Договор за 

възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско 

участие „Подем“ ЕООД гр. Полски Тръмбеш с избрания управител  Йорданка Иванова 

Димитрова, считано от 01.05.2021г., съгласно действащото законодателство в Република 

България. 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

                       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                 /Пламен Минев/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 302 

 

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: 

1. Изменя и допълва общата численост, одобрена с Решение № 235 от Протокол № 16 

от 28.01.2021 г., считано от 17.05.2021 г. до 15.10.2021г., както следва: 

1.1. т.4 Дейност „Спортни бази и спорт за всички“ 18 щ. бройки; 

1.2. т.5 Дейност „Минерални води и бани“     6 щ. бройки; 

2. Останалите раздели и точки не се променят. 

3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури, 

съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                         

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 303 

 

 

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

местната администрация, и във връзка с чл.37 от Постановление на Министерски съвет № 

408 от 23.12.2020г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2021г., 

Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Изменя и допълва списъка на длъжностите и поименен списък на лицата, които 

имат право на транспортни разходи през 2021г., както следва: 

В т. „1. За структурни звена и разпоредители не прилагащи системата на 

делегирани бюджети:“  точка 20 се изменя, както следва : 

№ по 

ред 

Име и фамилия Длъжност Маршрут 

20. Симона Оливерова Уредник музей гр. Велико Търново – гр. П. 

Тръмбеш – гр. Велико Търново 

 

 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                       

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 304 

 

 

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 2021 г. на Община Полски Тръмбеш към 

31.03.2021г, съгласно представените Приложение №1, Приложение №2, Приложение №4 

и Приложение №5. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 305 

 
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 2021 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.1.1. Функция Отбрана и сигурност      

1.1.1.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“     

§ 10-00 – Издръжка          - 1 270 лв.; 

§§ 52 01– придобиване на компютри и хардуер       +1 270 лв.; 

1.1.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“      

1.1.2.1. Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“       

§ 10-00 – Издръжка          - 6 360 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА       +6 360 лв.; 

1.1.2.2. Дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови 

 и служебни правоотношения                +120 300 лв.; 

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания за персонала                          -120 300 лв.; 

1.1.2.3. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в 

Дейност 561 „Социални услуги в домашна среда“ в размер на 132 000 лв.; 

 

II. Приходи за местни дейности 

2.1.1. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите       -26 876 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)          - 26 876 лв.; 

2.1.2. Постъпления от продажба на нефинансови активи                               +155 894 лв.; 

в т. ч.: 

§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради         +9 648 лв.; 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя                +146 246 лв.; 

2.1.3. Приходи от концесии(§41 00)                          +12 лв.; 

  

III.  Временни безлихвени заеми – местни дейности 

3.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата 

от Европейския съюз (нето)        -50 227 лв.; 

в т. ч.:  

- за изпълнение на дейности по Проект „Патронажна грижа + в Община  

Полски Тръмбеш“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“  

 BG05M9OP001-6.002-0053-C01.        - 50 227 лв.; 

 

IV.Разходи за местни дейности 

1.4.1. Функция „Общинска администрация“       

1.4.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“      



1.4.1.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ -  гр. Полски Тръмбеш  

§10 00 – Издръжка           - 8 153 лв.; 

§§ 53 01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти                   +373 лв.; 

1.4.1.1.2. Дейност 122 „Общинска администрация“ с. Полски Сеновец 

§ 10 00 – Издръжка            + 7 780 лв. 

 

 

 

 

1.4.2. Функция „Здравеопазване“        +4 235 лв.; 

1.4.2.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“        +4 235 лв.; 

1.4.2.1.2. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“- гр. П. Тръмбеш 

§ 10-00 – Издръжка          +2 265 лв.; 

§§ 52 03 – придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения     - 2 265 лв.; 

1.4.2.1.2. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“- с. Обединение  

§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания за персонала                     +1 235 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка            + 3000 лв.; 

 

1.4.3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“                    +2 950 лв.; 

1.4.3.1. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“       +2 950 лв.; 

1.4.3.1.1. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – гр. П. Тръмбеш 

§ 10 00 – Издръжка                              -250 лв.; 

§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения       -2 000 лв.; 

1.4.3.1.2. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – с. Раданово 

§ 10 00 – Издръжка            + 2 950 лв.; 

1.4.3.1.3. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – с. Обединение 

§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения     + 2 250 лв.; 

 

1.4.4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“      +62 463 лв.; 

1.4.4.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“                 +1 300 лв.; 

1.4.4.1.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на ул. мрежа“ гр. П Тръмбеш 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА        +1 300 лв.; 

1.4.4.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“       +59 813 лв.; 

1.4.4.2.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие“ - гр. П Тръмбеш     

§ 10 00 – Издръжка           +59 813 лв.; 

1.4.4.3. Дейност 622 Озеленяване           +1 350 лв.; 

1.4.4.3.1. Дейност 622 Озеленяване – с. Павел       

§§ 52 05 – придобиване на ст. инвентар                    +1 350 лв.; 

 

1.4.5. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“                +42 755 лв.; 

1.4.5.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“                   +25 000 лв.; 

1.4.5.1.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ гр. П. Тръмбеш    

§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения     +4 000 лв.; 

§§ 52 06 - изграждане на инфраструктурни обекти     +21 000 лв.; 

1.4.5.2. Дейност 745 „Обредни домове и зали“      +17 755 лв.; 

1.4.5.2.1. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ с. Куцина 

§10 00   Издръжка         +14 225 лв.; 

1.4.5.2.2. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ с. Страхилово 

§ 10-00 - Издръжка          + 3 530 лв.; 

 

1.4.6. Функция „Други дейности по икономиката“        -5 950 лв.; 

1.4.6.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“                     -5 950 лв.; 

1.4.6.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“- гр. П. Тръмбеш 

§§ 10 00 – Издръжка             -5 950 лв.; 

 

1.4.7. Функция Разходи некласифицирани в другите функции                     -27 650 лв.; 

998 „Резерв“ 



§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи                     -27 650 лв.; 

 

 

 

 

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

основен ремонт за 2021 на Община Полски Тръмбеш: 

 

2.1. Обекти финансирани със средства от преходен остатък по бюджета с източник целеви субсидии 

и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации: 

 

 

 

 

 

параграф наименование било става 

§ 51 00 „Промяна на предназначението на самостоятелен обект с 

идентификатор 57354.300.1135.1.1 в център за обществена подкрепа за 

групови занимания за деца и семейства и монтаж на съоръжения за 

занимания на открито“ - РП 

0 6 360 

§ 52 00 Компютри  0 1 270 

 

2.2. Обекти финансирани със собствени средства и от дарения: 

 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Зъболекарско оборудване за здравна служба с. Полски Сеновец 7 200 4 935 

§ 52 00 Климатик – КП с. Обединение 2 000 2 250 

§ 53 00 ПП и лиценз за „ТРЗ и ЛС“  0 373 

 

2.3. Обекти финансирани със средства от приватизация: 

 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Рехабилитация на ул. Янтра гр. Полски Тръмбеш ИП  0 1 300 

§ 52 00 Моторна кастрачка с. Павел 0 1 350 

§ 52 00 „Футболно игрище"  в 57354.300.419 гр. Полски Тръмбеш СМР 0 21 000 

§ 52 00 Помпа за плувен комплекс „Добри Динев“ гр. Полски Тръмбеш 0 4 000 

 

 

2.4. Обекти финансирани със средства от Европейския съюз: 

 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Компютри 0 4 400 

§52 00 Климатик 0 1 800 

 

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

3.1. Проект „Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 

- BG05M9OP001-6.002-0053-C01 

 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз 0 66 457 

 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС  50 227 



 Всичко приходи:  116 684 

 

 

параграф наименование било става 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

 6 966 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 0 66 094 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0 14 074 

§ 10 00 Издръжка 0 23 350 

§ 52 00 Придобиване на ДМА 0 6 200 

 

§§ 52 01 

§§ 52 03 

в т.ч.: 

- придобиване на компютри и хардуер 

- придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 

 

0 

0 

 

4 400 

1 800 

 

 Всичко разходи:  116 684 

 

 

 

 

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 17 17 0 0 

 

 

 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                         

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 306 

 

На основание чл.17, ал.1, т.5  и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

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

съвет гр.П.Тръмбеш реши: 

1. Приема Доклад за осъществените дейности  на читалищата в Община Полски 

Тръмбеш през 2020г.   

2. Приема Отчет за изразходваните средства по бюджета за 2020г на Община 

Полски Тръмбеш-дейност „Читалища” 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 307 

 

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

администрация, чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл. 3 от Правилника за 

прилагане на закона за закрила на детето  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. в Община Полски 

Тръмбеш. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                      

                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 308 

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

администрация, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси и , чл. 1, чл.3 и чл.7, ал.2, т.1 и 

ал.3-8 от Наредба 1 от  22 януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014 – 2020, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши: 

1.Одобрява запис на заповед за сумата от  138 699,38 лв. (сто тридесет и осем хиляди 

шестотин деветдесет и девет лева и 38 стотинки) за обезпечаване на 100% от авансово плащане по 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-38 

от 23.04.2018г. и заповед на Управляващия орган  на ПРСР 2014 - 2020 г. по подмярка „Прилагане 

на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие", по 

мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", от Програмата за развитие на селските райони 

за периода 2014-2020 г. със срок на предявяване на плащанията, покриващ срока на изпълнение на 

стратегията за Водено от общностите местно развитие за календарната 2021 г., удължен с 6 (шест) 

месеца, а именно - 30.06.2022 г. 

2.Упълномощава Председателя на УС на Сдружение „Местна инициативна група 

Павликени - П. Тръмбеш" - Кмета на Община Павликени да подпише запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна 

агенция в размер на 138 699,38 лв. (сто тридесет и осем хиляди шестотин деветдесет и девет лева и 

38 стотинки)  за обезпечаване на 100% от авансово плащане по Споразумение за изпълнение на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-38 от 23.04.2018г., и заповед на 

Управляващия орган на ПРСР 2014 - 2020 г., по подмярка „Прилагане на операции в рамките на 

стратегии за Водено от общностите местно развитие" и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и 

популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие", по мярка 19 „Водено от 

общностите местно развитие", от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г., със срок на предявяване на плащанията, покриващ срока на изпълнение на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие за календарната 2021 г., удължен с 6 (шест) месеца, а 

именно - 30.06.2022 г. 

Приложения: 

1.Докладна записка вх. № РД-01-09-3308/07.04.2021г. на Изпълнителния директор на 

СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш"; 

2. Проект на Запис на заповед. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                       

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 309 

 

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

администрация, чл.137 от Търговския закон, чл.27 и чл.28, ал.2 от Наредба за условията и 

реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в 

граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от Община 

Полски Тръмбеш на Общински съвет Полски Тръмбеш, във връзка с Покана за  Общо 

събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. 

Велико Търново с изх.№1-1713/25.02.2021 г., което ще се проведе на 28.05.2021 г. от 11:00 

часа, по седалище на дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, 

заседателна зала №401, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:                                              

 Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

да представлява Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-

1713/25.02.2021 г., което ще се проведе на 28.05.2021 г. от 11:00 часа, по седалище на 

дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, а при 

невъзможност да участва, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Николай Георгиев 

Буюклиев – Началник отдел „Общинска собственост” при Община Полски Тръмбеш, да 

участва вместо него, като гласува както следва:  

 

По точка 1 от дневния ред:  

1. Обсъждане и приемане на Отчета за управлението на „ВиК Йовковци" ООД през 

2020 г. – да гласува положителен вот. 

 

По точка 2 от дневния ред:  

2. Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за извършената проверка на 

Годишния финансов отчет за 2020 г. и приемане на проверения и заверен от експерт-

счетоводителя Годишен финансов отчет на „ВиК Йовковци" ООД за 2020 г. 

Разпределение на печалбата по ГФО след данъчно облагане за финансовата 2020 г. на 

дружеството съгласно действащата нормативна уредба – да гласува положителен вот. 

 

 

По точка 3 от дневния ред:  

3. Разглеждане на годишен доклад на Одитния комитет за 2020 г. – да гласува 

положителен вот. 

По точка 4 от дневния ред:  



4. збор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на Годишния 

финансов отчет на дружеството за финансовата 2021 година. – да гласува положителен 

вот. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

 

                         

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 310 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 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 2021 г., приета с Решение 

№239 по Протокол №16/28.01.2021 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в  

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 г. 

Под №15 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

15 

75/148 ид.части от Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1011 /целия с площ 148 

кв.м./ с НТП „За друг вид застрояване” по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, заедно с 

построените в него сграда с идентификатор 57354.300.1011.3 с предназначение 

„Складова база, склад” и СОС с идентификатор 57354.300.1011.1.1 с предназначение 

„За обслужваща дейност за битови услуги”, находящ се в сграда с идентификатор 

57354.300.1011.1, частна общинска собственост, съгласно АОС №3847/30.12.2020 г.  

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 16 0 0 

 

 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

 

                      

  

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 311 

 

 

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

местната администрация, във връзка чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост и 

чл.14, ал.1 и ал.6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет гр. 

Полски Тръмбеш  реши: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Чистота-

Полски Тръмбеш” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара Планина” №17, 

следната движима вещ частна общинска собственост: Мобилен шредер NEGRI R280 с 

рег.№ ВТ 08634. 

2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури,  по 

предоставяне за безвъзмездно управление на движимата вещ по т.1 от настоящото 

решение, съгласно действащата нормативна уредба.  

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

 

                       

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 312 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 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 2,00 кв.м., находящ се в фоайе на 1-ви етаж до стая „дежурни” в сграда за 

административни нужди на Общинска администрация Полски Тръмбеш с идентификатор 

57354.300.2410.2 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш,  публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3142/02.07.2012 г., за поставяне на автомат за кафе и топли напитки. 

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

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 60,00 /шестдесет/ 

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. 

7. 30% от постъпленията от наем на имота по т.1 да се използват за изпълнение на 

дейности от местно значение на територията на гр. Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие на АОС №3142/02.07.2012 г. 2.Копие на заявление с 

рег.индекс №СА-02-05-2823/24.03.2021 г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

  Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                       

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 313 

     

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

местната администрация, във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона 

за приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6 

ал.1 от Наредба за търговете и конкурсите и Решение №262 по Протокол №17/25.02.2021 

г. на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш  реши: 

1. Открива процедура по приватизация за общински нежилищен имот, невключен в 

капитала на търговско дружество, представляващ Поземлен имот с идентификатор 

61279.500.74 с площ 1886 кв.м. и НТП „За друг вид производствен складов обект” по КК и 

КР на село Раданово, заедно с построените в него: сграда с идентификатор 61279.500.74.1 

с предназначение: „Друг вид сграда за обитаване” със ЗП 130 кв.м. на един етаж и сграда с 

идентификатор 61279.500.74.2 с предназначение: „Складова база, склад” със ЗП 104 кв.м. 

на един етаж, частна общинска собственост, съгласно АОС №3433/09.03.2015 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване при условията на 

глава пета, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите, на общински нежилищен 

имот, невключен в капитала на търговско дружество, представляващ Поземлен имот с 

идентификатор 61279.500.74 с площ 1886 кв.м. и НТП „За друг вид производствен складов 

обект” по КК и КР на село Раданово, заедно с построените в него: сграда с идентификатор 

61279.500.74.1 с предназначение: „Друг вид сграда за обитаване” със ЗП 130 кв.м. на един 

етаж и сграда с идентификатор 61279.500.74.2 с предназначение: „Складова база, склад” 

със ЗП 104 кв.м. на един етаж, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3433/09.03.2015 г. на Община Полски Тръмбеш. 

3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта. 

4. Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият търга участник няма 

право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата дължимата сума, 

представляваща разликата от достигнатата тръжна цена и внесеният депозит. 

5. Определя начална тръжна цена в размер на 12 100,00 лева /дванадесет хиляди и 

сто лева/, без включен ДДС /сделката е облагаема с ДДС/.  

6. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 на сто от началната тръжна цена. 

7. Определя депозит за участие в търга парична вноска в размер на 5 000,00 /пет 

хиляди/ лева, който се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш при ЦКБ 

клон Велико Търново - BG08 СЕСВ 9790 3310 2233 00, BIC на ЦКБ АД: CECBBGSF, в 

срок до 12,00 часа на 20-я ден след датата на обнародване на решението в "Държавен 

вестник".  В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за 

определяне на спечелил участник органът за приватизация освобождава депозитите на 

участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване 

на договора за приватизация и се прихваща от цената. 

8.Утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, която съдържа:. 



8.1 обстоятелствата по чл.6 ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите с 

конкретни данни за всяко от тях; 

8.2 изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга; 

8.3 основания за недопускане до участие в търга; 

8.4 разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на 

договор за приватизация; 

8.5 проект на договор за продажба на обекта на търга; 

8.6 информационен меморандум. 

9. Всички заинтересувани лица могат да закупят тръжна документация в 

информационен център за обслужване на граждани при общинска администрация гр.П. 

Тръмбеш, ул. "Черно море" №4, след заплащане на 444,00 /четиристотин четиридесет и 

четири/ лева, с включен ДДС, в срок до 16,30 часа на 17-я ден след датата на обнародване 

на решението в "Държавен вестник". 

10.Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната 

документация: 

10.1 по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално 

заверено пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват 

документация от името на друго физическо лице; 

10.2 по отношение на юридическите лица: заверено копие от документ 

удостоверяващ ЕИК на фирмата за вписване на юридическите лица в търговския 

регистър към Агенцията по вписванията; нотариално заверено пълномощно за 

закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо 

документацията, не може да се установи от документ за регистрация. 

11. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на 

обнародването на това Решение в "Държавен вестник" до 11,00 часа на 20-я ден след 

датата на обнародване на решението в "Държавен вестник", след закупена тръжна 

документация. 

12. Предложения за участие в търга се подават до 16,00 часа на 20-я ден след датата 

на обнародване на решението в "Държавен вестник" в запечатан непрозрачен плик, върху 

който се отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на 

приватизация. 

13. Търгът да се проведе при следните условия: на 21-я ден след датата на 

обнародване на решението в "Държавен вестник", начало на търга 11,00 часа, място на 

търга - заседателна зала №403 в сградата на Общинска администрация гр.Полски 

Тръмбеш. 
14.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови процедури по 

провеждането на търга, да назначи тръжна комисия, която в срок 3 работни дни след 

провеждането на търга да представи на органа по приватизация, протокол от търга. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                         

                                             

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 314 

 
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 и ал.2, чл.36 ал.1 т.2 от Закона за общинската собственост и 

чл.39 ал.1 т.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

1.Дава съгласие да се прекрати съсобствеността върху недвижим имот между Община 

Полски Тръмбеш и Петър Йорданов Йорданов с ЕГН 9004091480 и постоянен адрес гр. Полски 

Тръмбеш, ул. „Кирил и Методий” №21, чрез продажба частта на общината, а именно: 75/148 

ид.части от Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1011 /целия с площ 148 кв.м./ с НТП „За 

друг вид застрояване” по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, заедно с построените в него сграда с 

идентификатор 57354.300.1011.3 на един етаж със ЗП 18 кв.м. и СОС с идентификатор 

57354.300.1011.1.1 с площ 111 кв.м., находящ се в сграда с идентификатор 57354.300.1011.1, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №3847/30.12.2020г., срещу сумата от 17 750,00 лева 

/седемнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева/, без включен ДДС /сделката не е облагаема с 

ДДС/,  представляваща пазарната оценка на имота. 

Петър Йорданов Йорданов е длъжен да заплати: цената на общинската част от имота 17 750,00 

лева; 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; както и сумата от 150,00 

/сто и петдесет/ 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. 

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

процедури по продажбата на общинската част от имота по т. 1 и сключи договор за продажба с 

Петър Йорданов Йорданов. 

3. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за финансиране на 

изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на 

територията на гр. Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие от Предложение с рег.индекс №СА-02-10-3577/15.04.2021 г. 

2.Копие от АОС №3847/30.12.2020 г. 

3.Копие от Договор за продажба на недвижим имот от 18.03.2021 г. 

4.Копие от Нотариален акт № 168, т. II, рег. № 4027, дело № 313/2020 г. 

5.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

6.Копие от доклад за пазарна оценка. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 16 0 0 

       Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

                         

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №19/29.04.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 315 

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

администрация, във връзка с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.27, ал.1 и чл.28, ал.2 от Наредбата за 

условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански 

дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община Полски Тръмбеш, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши:  

1.Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш да представлява 

Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- 

гр.Велико Търново.  

2. Във връзка с Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на МОБАЛ 

„Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново, което ще се проведе на 25.05.2021 г. от 11.00 часа в 

административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ №1, а при липса 

на кворум същото ще се проведе на 09.06.2021 г. в същия час, на същото място и при същия дневен ред и 

условия, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги 

Александров Чакъров да вземе участие в редовното годишно общо събрание, а при невъзможност да участва 

Общински съвет Полски Тръмбеш определя Назиф Кадир – Зам. кмет на Община Полски Тръмбеш да 

участва вместо него, като гласува както следва:  

По точка 1 от дневния ред: 1.Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 

година, с проект за решение „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2020 година” - да 

гласува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: 2.Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен 

финансов отчет на дружеството за 2020 г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет 

на дружеството за 2020 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на финансовия 

отчет за 2020 г.” - да гласува положителен вот. 

По точка 3 от дневния ред:  3.Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2020 г., с прокт 

за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2020 г.”- да гласува положителен вот. 

По точка 4 от дневния ред: 4.Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., 

заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2020 

г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 г., заверен от 

назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 2020 г.”– да 

гласува положителен вот. 

По точка 5 от дневния ред: 5.Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния 

финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2021 г., с проект за решение: „Общото събрание 

избира и назначава  за регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на 

консолидирания финансов отчет за 2021 г. предложения за такъв от Съвета на директорите”– да гласува 

положителен вот. 

По точка 6 от дневния ред: 6.Определяне размера на гаранцията, която дават членовете на Съвета на 

директорите за своето управление, с проект за решение: „ОСА определя паричната гаранция за членовете на 

Съвета на директорите, която те дават за своето управление, в размер на три месечното брутно 

възнаграждение за всеки член на Съвета на директорите” – да гласува положителен вот. 

По точка 7 от дневния ред: 7.Промяна в състава на Съвета на директорите, с проект за решение: 

„7.1. ОСА освобождава настоящите членове на Съвета на директорите Лилия Василева Вълчева, Стефан 

Филев Филев и Тодор Атанасов Табаков; 7.2. Избира нов тричленен Съвет на директорите в състав от лица: 

Лилия Василева Вълчева, Стефан Филев Филев и Тодор Атанасов Табаков, номинирани след проведен 

конкурс по чл. 21, ал. 1 от Закона за публичните предприятия” – да гласува положителен вот. 

По точка 8 от дневния ред: 8.Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите, с проект 

за решение: „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на директорите” – да гласува 

положителен вот. 

 



По точка 9 от дневния ред: 9.Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, 

на които няма да бъде възложено управлението, с проект за решение: „9.1. ОСА определя възнаграждението 

на членовете на Съвета на директорите по реда на чл. 56, ал. 13 от ППЗПП, във вр. с т. 8 от Забележки на 

Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в 

публичните предприятия", като определя стойността на една банална единица по смисъла на чл. 56, ал.З и 

ал. 4 от ППЗПП и заменя показатели № 4 и № 5 оп Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, както 

следва: а) определя стойността на една бална единица по чл. 56, ал. 4 от ППЗПП в размер на 450 лв.; б) 

определя стойността на една бална единица по чл. 56, ал. 3 от ППЗПП в размер на 50 на сто от 450 лв.; в) 

заменя показател № 4 „Изменение на финансовия резултат" от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, 

с показател „Съотношение между средносписъчния брой лекари специализанти и средносписъчния брой 

персонал" и с критерии за определяне на бална единица, както следва:  

Показател     Критерии     Бални единици 

4.  Съотнодюние, между   4.1 до 1%     0 

средносписъчния брой лекари 4.2 от 1% до 3%                   1 

 специализанти' и   4.3 от 3% до 5%                   1,5 

средносписъчния брой   4.4 над 5%     2 

персонал  

 

г) заменя показател № 5 „Изменение на добавената стойност на един зает" от Приложение № 2 към 

чл. 56, ал. 2 от ППЗПП, с показател „Нива на достигнатите средномесечни възнаграждения, определени с 

отрасловия колективен трудов договор за отрасъл „Здравеопазване" и с критерии за определяне на бална 

единица, както следва:  

Показател     Критерии    Бални единици 

5. Нива на достигнатите  5.1 нивата на средномесечните                 0 

средномесечни   основни възнаграждения за  

възнаграждения, определени с персонала, заложени в КТД не 

отрасловия колективен трудов  са достигнати 

договор, за отрасъл  5.2 нивата на средномесечните                   2 

„Здравеопазване”  основни възнаграждения за 

     персонала, заложени в КТД са 

     достигнати 

9.2. На основание чл. 244, ал. 7 от ТЗ оправомощава изпълнителния директор да сключи договори за 

управление с членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението на дружеството.” – 

да гласува положителен вот. 

По точка 10 от дневния ред: 10.Промяна в капитала на дружеството, с проект за решение: „10.1. 

Отменя Решение по т. 2 от дневния ред на проведеното на 09.03.2021 г. извънредно Общо събрание на 

акционерите; 10.2. ОСА увеличава капитала на дружеството от 4 433 618 лева /443 361 броя поименни 

акции/ на 10 792 860 лева /1 079 286 броя поименни акции/, чрез издаване на нови 635 925 броя поименни 

акции, всяка с номинална стойност от 10 лева; 10.3. Новите акции се записват от акционера – Държавата 

чрез извършване на непарична вноска в размер на 6 359 245,11 лева, съгласно Решение № 135/02.03.2016 г. 

на Министерския съвет и представляваща право на собственост върху: 1 брой шестнадесет срезов 

многодетекторен компютърен томограф (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 161РО001-

1.1 -08-0001-1-D-027, № РД-17-766/12.12.2012г.); 1 брой ангиографски апарат (доставена и монтирана 

апаратура съгласно Договор ВG 161РО001 - 1.1-08-0001-1 -D-078, № РД-11 -448/09.10.2015г.). 1 брой 

дигитална ендоскопска видео система за автофлуоресцентни изследвания на белия дроб (доставена и 

монтирана апаратура съгласно Договор BG 161РО001-1.1 -08-0001-1-D-038, № РД-17- 221/11.03.2013г.); 1 

брой дигитално скопично-графичен рентгенов апарат (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор 

BG 161РО001-1.1- 08-0001-1-D-029, № РД-17- 763/12.12.2012г.); 1 брой ендоскопска апаратура -

видеоколоноскоп, видеогастроскоп (доставена и монтирана апаратура, съгласно Договор BG 161РО001-1.1- 

08-0001-1-D-037, № РД-17-222/11.03.201 Зг.); 1 брой дигитален мамограф (доставена и монтирана апаратура 

съгласно Договор BG 161РО001-1.1- 08-0001-1-D-040, №РД-17-310/16.04.2013г.); 1 брой система за 

архивиране и разпространение на образи /PACS/ (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG 

161РО001-1.1- 08-0001-1-D-047, № РД-17-143/18.02.201 Зг.); 1 брой апаратура за магнитно-резонансна 

образна диагностика (доставена и монтирана апаратура съгласно Договор BG BG 161РО001-1.1 -08-0001-1-

D-036, № РД-17- 150/20.02.2013г.); 1 брой дигитална ехографска система (доставена и монтирана апаратура 

съгласно Договор BG 161РО001-1.1- 08-0001-1-D-006, № РД-17-539/03.10.2012г.); санитарен автомобил 

марка и модел „Ситроен Джъмпер" с рама: VF7YBTMRB12364692 и двигател: 10TRJ50631943 (съгласно 

Договор BG 161РО001-1.1 -08-0001 - 1-D-034, № РД17-22/10.01.2013 г.); санитарен автомобил марка и модел 

„Ситроен Джъмпер" с рама: VF7YBTMRB12359222 и двигател: 10TRJ50627953 (съгласно Договор BG 

161РО001-1.1 -08-0001-1-D-034, № РД-17- 22/10.01.2013 г.); активи, представляващи строително-монтажни 



работи в недвижим имот на дружеството на стойност 950 978,88 лв. (съгласно Договор BG 161PO001/1.1- 

08/2010/003-S-001, № РД-17-480/03.09.2012 г.)” – да гласува отрицателен вот. 

 

 

 

 

 

По точка 11 от дневния ред: 11.Одобряване решение на Съвета на директорите, взето по т. 3 от 

Протокол №......./16.04.2021 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК по § 1, ал. 4 от ПЗР на 

Закона за бюджета на НЗОК за 2021 година, обн. ДВ. Бр.103 от 04.12.2020 г., по заплащане на незаплатени 

дейности в болничната медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2017 година, с 

проек за решение: „ОСА одобрява решението на Съвета на директорите, взето по т. 3 от Протокол 

№......./16.04.2021 г. за сключването на споразумение/спогодба с НЗОК по § 1, ал. 4 от ПЗР на Закона за 

бюджета на НЗОК за 2021 година, обн. ДВ. Бр.103 от 04.12.2020 г., по заплащане на незаплатени дейности в 

болничната медицинска помощ и приложените при тях медицински изделия за 2017 година” – да гласува 

положителен вот. 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

                          Зам. председател на ОбС: 

                                                                                                   /Пламен Минев/    

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 


