
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №355 

 

 

 

 

 

 На  основание чл.45, ал.9, във връзка с чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет-гр.Полски Тръмбеш реши: 

 1.Приема повторно с поименно гласуване Решение№347 по Протокол №23 от 

29.06.2017г. на Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №356 

 

 

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

администрация, Общински съвет –гр. Полски Тръмбеш реши: 

Не дава съгласие да се финансира от собствени средства по бюджета на Община Полски 

Тръмбеш за 2017 година, издаването на книга  „Полски Тръмбеш- зараждане и просперитет на 

местната народопсихология” с автор Димитър Димитров  в размер на 872 лева. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 1 12 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №357 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 и чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш реши: 

Приема отчета за организирането и изпълнението на актовете на Общински съвет 

Полски Тръмбеш от №267 до №354 за периода: 26.01.2017г.-29.06.2017г. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №358 

 

 

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

местната администрация и чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

  Приема  Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и 

сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в община Полски 

Тръмбеш. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 14 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №359 

 

 

На основание Чл.17, ал.1; чл.21, ал.2  от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет-гр. Полски Тръмбеш реши: 

 Отменя  разпоредбите на чл.5, ал.2, т.6; чл.31 и чл.32, т.3 от Наредбата за рекламно 

информационна дейност на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение № 203, 

Протокол № 24/ 09.12.1997, изменена и допълнена с Решение № 662/28.11.2002 г. от Протокол 

№ 56 и Решение № 732/08.04.2003 г. от Протокол № 61  на Общински съвет Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №360 

 

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната 

администрация и чл.22 от Закона за управление на отпадъците Общински съвет гр. Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Полски 

Тръмбеш 

2. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Полски 

Тръмбеш и/или упълномощени от него длъжностни лица. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №361 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местната 

администрация Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема изменение на Наредба за опазване на околната среда и  управление на 

отпадъците на територията на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

§1 В наименованието на наредбата се правят следните промени: 

Отпада текста „ управление на отпадъците” 

§2 Отменя се Глава шеста „Отпадъци”. 

2. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Полски 

Тръмбеш и/или упълномощени от него длъжностни лица. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №362 

 

На основаниечл.21, ал.(1), т.7 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от 

Административно-процесуалния кодекс,Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

Приема изменение и допълнение на Наредбата №14 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски 

Тръмбеш, приета с Решение №701/04.03.2003г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш, както 

следва: 

§ 1.В чл. 2, ал. 1 се създава се нова точка „4“:  

„т.4. за дейностите по отглеждане и възпитание в задължителното предучилищно 

образование за ползване на детската градина или училището извън финансираните от 

държавата дейности; 

§ 2. В чл.4, ал.1 в т.3 текста „ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне 

на такси и цени на услуги; насърчаване на частния сектор в предоставянето на 

регламентираните в Наредбата услуги.“ се заличава. 

 § 3. В чл.6, ал.3 се отменя; 

 § 4. В чл.10, ал.2 текста „по раздел ІІ чл. 20“ се заличава; 

 § 5. Чл.15 се изменя така: 

 „чл.15. Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от Закона за местните данъци и такси.“ 

 § 6. В чл.18, ал.5 се изменя така: 

 „ (5) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност над 50 на 

сто, таксата за битови отпадъци се дължи с 25 на сто намаление.“ 

 §7. В чл.19, ал.3, се създава нова т.5: 

 „т.5. За ползване на общинска маса за търговия в населените места на общината и в 

гр.Полски Тръмбеш /извън пазарния ден-сряда/: 1 лв. на ден или 30 лв. на месец.“ 

 §8. В чл.20, т.1 се изменя така: 

 „1. За територията на град Полски Тръмбеш-служители, определени със заповед на 

кмета на общината.“ 

 §9. В чл.22, ал.1 думите „целодневни детски градини“ се заменят с „детски градини при 

целодневна организация на процеса,“; 

 §10. Създава се нов чл.22а със следното съдържание: 

 „чл.22а. За ползване на допълнителни услуги по отглеждане на деца в общинските 

детски градини , по смисъла на чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, родителите заплащат следните такси: 

 1. За допълнителни почасови педагогически услуги – 2,00 лв. за една ситуация/30 

минути/; 

 2. За съботно-неделни дейности – 10,00 лв. за 4 астрономически часа; 

 3. За сезонни дейности – 100,00 лв. месечна такса; 

 §11. В чл. 24а числото „15,00“ се заменя с „25,00“; 

  

§12. В чл.41а се създава нова алинея (6), със следното съдържание: 



„(6) За издаване на удостоверение за декларирани данни по Закона за местните данъци и 

такси – 4 лв 

 

 

.“; 

§13. Чл. 43а, ал.3 се изменят така: 

 (3) Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл.175, ал.2 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност;“ 

§14. Създава се нов раздел: 

 

РАЗДЕЛ ХV 

Такси за специално ползване на общинските пътища 

 

Чл. 43м(1) Физическите и юридическите лица, заплащат такси за издаване на 

разрешителни за специално ползване на общинските пътища, както следва: 

1. за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на 

рекламни съоръжения – 100,00 лева; 

2. за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на 

крайпътни търговски обекти – 100,00 лева; 

3. за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез поставяне на 

преместваем крайпътен търговски обект – 60,00 лева; 

4. за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане и ремонт на 

подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения, както следва: 

4.1.Новоизграждани подземни и надземни линейни съоръжения в обхвата на пътя – 

1000,00 лв./км; 

4.2.Новоизграждани отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя – 200,00 лв./кв.м 

4.3.Пресичане на път с прокопаване – 200,00 лв. 

4.4.Пресичане на път с хоризонтален сондаж – 50,00 лв. 

4.5.Пресичане на път от надземни проводи и съоръжения – 30 лв. 

4.6.Реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя – 

20,00 лв./км; 

5. за издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на 

пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита, състезания 

и други масови мероприятия; за извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при 

изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях; за направа на пътни връзки 

към съседни имоти и земеделски земи; за изграждане на рекламни съоръжения; за прокарване и 

ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения, както следва: 

5.1.прекъсване или спиране на движението -  150,00 лв./час 

5.2.отклоняване на движението по временни маршрути, удължаващи пътя над 2000м – 

100,00 лв./ден 

5.3.ограничения на движението и/или отклоняване по временни маршрути, удължаващи 

пътя до 2000м – 30,00 лв./ден 

(2) Таксите по ал.1 се заплащат еднократно преди издаване на разрешението за 

специално ползване на общинските пътища. 

(3)Разрешителното за специално ползване на общинските пътища се връчва на 

заинтересуваните лица само след заплащане на таксите по ал.1. 

Чл. 43н(1) Физическите и юридическите лица, заплащат такси за специално ползване на 

общинските пътища, както следва: 

1.за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и 

пътни връзки към него в обхвата на пътя и в обслужващата зона -  1000,00 лева/за обект/за 

година; 

2. за специално ползване на пътя чрез експлоатация на преместваем търговски 

крайпътен обект, както следва: 

2.1. преместваем обект до 10 кв.м. включително търговска площ – 60,00 лева/за година; 



2.2.преместваем обект от 10 кв.м. до 20 кв. м. включително търговска площ – 100,00 

лева/за година; 

 

 

 

2.3.преместваем обект от 20 кв.м. до 40 кв.м. включително търговска площ – 150,00 

лева/за година; 

2.4. преместваем обект на 40 кв.м. включително търговска площ – 200,00 лева/за година  

3. за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата 

на пътя и обслужващите зони – 40,00 лв./кв.м. ползвана площ. 

(2) Таксите по ал.1 се заплащат за целия срок на действие на издаденото разрешително 

за специално ползване на общинските пътища. 

(3) Таксите по ал.1 се заплащат еднократно за целия период на специалното ползване на 

пътя или разсрочено – до 10-то число на месеца. 

(4) Заинтересуваните лица получават разрешителните след заплащане на таксата по ал.1 

за целия период или при разсрочено плащане – след заплащане на първоначалната вноска. 

Чл.43о(1) За движение на извънгабаритни и тежки превозни средства в рамките на 

специално ползване на общинските пътища се събират следните такси: 

1.при преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи 

нормите за размери, определени в чл.5 от Наредба №11 от 2001г. за движение на 

извънгабаритни и тежки превозни средства: 

 - при превишаване на допустимата максимална ширина: 

От 0,01 до 0,50 м. включително – 0,18 лв. за км; 

От 0,50 до 1,00 м. включително – 0,26 лв. за км; 

От 1,00 до 1,50 м. включително – 0,41 лв. за км; 

От 1,50 до 2,00м включително – 0,59 лв. за км; 

От 2,00 до 2,50 м включително – 0,77 лв. за км; 

От 2,50 до 3,50 м включително – 1,14 лв. за км; 

На 3,50 м 1,14 лв на км +1,00 лв. на км за всеки започнат метър над 3,50м. 

-при превишаване на допустимата максимална височина: 

От 0,01 до 0,15м включително – 0,04 лв за км; 

От 0,15 до 0,30 м включително – 0,08 лв за км; 

От 0,30 до 0,50 м включително – 0,25 лв за км; 

От 0,50 до 1,00 м включително – 0,44 лв за км; 

Над 1,00 м 0,44 лв +1,8 лв за км за всеки започнат метър над 1,00м. 

-при превишаване на допустимата максимална дължина: 

От 0,01 до 1,00 м включително – 0,08 лв за км; 

От 1,00 до 2,00 м включително – 0,15 лв за км; 

От 2,00 до 3,00 м включително – 0,33 лв за км; 

От 3,00 до 10,00 м включително – 0,44 лв за км; 

От 10,00 до 15,00 м включително – 0,81 лв за км; 

Над 15,00 м   - 1,62 лв за км. 

2. При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи 

допустимата максимална маса, определена в чл.6 от Наредба №11 от 2001г.: 

От 0,10 до 5,00 т. включително – 0,25 лв за км; 

От 5,00 до 10,00 т. включително – 0,50 лв за км; 

От 10,00 до 20,00 т. включително – 0,83 лв за км; 

От 20,00 до 30,00 т. включително – 1,32 лв за км; 

От 30,00 до 40,00 т. включително – 2,05 лв за км; 

От 40,00 до 50,00 т. включително – 2,76 лв за км; 

От 50,00 до 60,00 т. включително – 3,68 лв за км; 

Над 60,00 т. 3,68 лв за км + 3,28 лв за км за всеки започнат 10 т над 60 т 

3. При преминаване по общинските пътища на пътни превозни средства, превишаващи 

допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства, определи в чл.7 от 

наредба № 11 от 2001г.: 



От 0,10 до 0,50 т. на ос – 0,11 лв за км; 

От 0,50 до 1,00 т. на ос – 0,30 лв за км; 

От 1,00 до 1,50 т на ос – 0,44 лв за км; 

 

 

 

От 1,50 до 2,00 т на ос – 0,83 лв за км; 

От 2,00 до 3,00 т на ос – 1,63 лв за км; 

От 3,00 до 4,00 т. на ос – 2,36 лв за км; 

Над 4,00 т на ос – 2,36+1,18 за всеки започнат тон над 4т. 

(2) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос, 

извънгабаритно по отношение на ширина, височина или дължина, се събират такси отделно за 

всеки превишен показател. 

(3) За ремаркетата или полуремаркетата с повече от 3 оси, предназначени само за превоз 

на тежки или извънгабаритни товари, се събират такси по т. 1 и 2 без таксите по т.3. 

(4) Заинтересуваните лица получават разрешителното за движение на извънгабаритни и 

тежки превозни средства в рамките на специално ползване на общинските пътища след 

заплащане на дължимите такси по ал.1. 

(5) Документът за платена такса се издава за всеки конкретен случай и съдържа 

индивидуализиращите данни на пътното превозно средство и извънгабаритния показател, за 

който се заплаща таксата. 

§15. В Приложение №1 към чл.51, ал.1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. т. 14, т.38 и т.45 се отменят; 

2. В т.62, буква „в“, текста става: „ –месечна такса за лица с постоянен 

адрес/седалище на територията на Община Полски Тръмбеш.“ 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №363 

 

На основаниечл.21, ал.(1), т.7 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8 от Закона за местните данъци и такси и във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от 

Административно-процесуалния кодекс,Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши: 

Приема изменение и допълнение на Наредбата №14 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски 

Тръмбеш, приета с Решение №701/04.03.2003г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш, както 

следва: 

§ 1.В Приложение №1 към чл.51, ал.1, т. 64 се изменя и допълва, както следва: 

 

64.   Нощувки в хотел “Есперанто” Цена в лв. 

(с ДДС)  

 1. Нощувки :  

 1.1 Апартамент 40,00 

 1.2 Единична стая 25,00 

 1.3 Двойна стая 30,00 

 1.4 Тройна стая 35,00 

 2. За ползване на хотела от групи 

намаление за нощувка: 

  

 2.1 - групи над 20 човека 10% 

 2.2 - групи над 30 човека 20% 

 3. се отменя  

 4. се отменя  

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                            

                                                      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №364 

 

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 2017 г., приета с Решение №275 по 

Протокол №18/26.01.2017 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 2017 г. 

             1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №14 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

14 

Урегулиран поземлен имот I в стр.кв.20 по ПУП на с.Страхилово с площ 880 кв.м., 

частна общинска собственост, съгласно АОС №829/07.10.2003 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2017 г. 

Под №11 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно: 

11 

Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 

61279.109.35 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 33,725 дка, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №3589/14.07.2016 г., за разполагане на пчелни семейства. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №365 

 

 

 

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 „Подем” ЕООД със 100 % общинско 

участие в капитала на дружеството, ЕИК 000110952, със седалище и адрес на управление: 

гр.Полски Тръмбеш, ул.”Тунджа” №10, представлявано от Управителя – Светлин Димитров 

Гърбузанов, за срок от 10 /десет/ години, върху следната движима вещ частна общинска 

собственост: Лек автомобил марка „Форд Транзит” с рег.№ ВТ 5789 АТ.  

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

за безвъзмездно ползване 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” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №366 

 

 

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 Милена Йорданова Минкова, с адрес: 

гр.Полски Тръмбеш, ул.”Велико Търново” №2, собственик на 20 броя пчелни семейства с 

регистрационен номер на пчелина №5185-0350, върху терен с площ 1,000 дка, представляващ 

част от поземлен имот с идентификатор 61279.109.35 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 

33,725 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3589/14.07.2016 г., за разполагане 

на пчелни семейства. 

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

4,00 /четири/ лева. Годишния наем се индексира в началото на всяка календарна година с 

процент равен на общият инфлационен индекс на потребителските цени на годишна база за 

предходната календарна година, определен и обявен от НСИ. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с Милена 

Йорданова Минкова. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

  

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №367 

 

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

администрация, чл.112 ал.1 т.1, чл.113, чл.114, ал.1 от Закона за горите, чл.5 ал.1 т.1 и ал.3, чл.7 

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

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

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

управлението , стопанисването и ползването на горски територии общинска собственост на 

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

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

Община Полски Тръмбеш през 2017 година и продажба на стояща дървесина на корен в 

следните имоти за землищата на селата Каранци, Масларево и Орловец, както следва:   

отдел, 

подотде

л 

имот 

№ 

пло

щ 

в ха. 

землище % на 

сечта 

вид на сечта документ за собственост 

399 ж 141002 9,0 Каранци 100 Гола АОС 3672 от 28.04.2017 г. 

399 к 141002 3,6 Каранци 100 Гола АОС 3672 от 28.04.2017 г. 

597 п 138008 1,1 Масларево 100 Гола АОС 1466 от 18.03.2004 г. 

597 с 
138008 и 

000193 
5,4 Масларево 100 Гола 

АОС 1466 от 18.03.2004 г. 

АОС 1314 от 18.03.2004 г. 

570 р 142001 6,9 Орловец 25 прореждане АОС 3132 от 23.05.2012 г. 

570 ц 142001 7,8 Орловец 20 прочистка АОС 3132 от 23.05.2012 г. 

571 ж 
143003 и 

143004 
11,0 

Орловец 
25 прореждане 

АОС 3135 от 23.05.2012 г. 

АОС 3171 от 05.10.2012 г. 

571 з 143002 0,2 Орловец 25 прореждане АОС 3168 от 05.10.2012 г. 

571 и 143002 2,0 Орловец 15 пробирка АОС 3168 от 05.10.2012 г. 

572 г 137003 12,5 Орловец 20 прореждане АОС 3157 от 05.10.2012 г. 

570 ф 142001 0,5 Орловец 100 гола АОС 3132 от 23.05.2012 г. 

572 и 137006 2,2 

Орловец 

30 

Постеп.котлов

инна с изс. на 

подлес 

АОС 3158 от 05.10.2012 г. 

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

явно наддаване.  

 3. Да се спазят разпоредбите на чл.38, ал.1, ал.2, ал.6 и ал.7 от Наредба за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска 

собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти. 

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

Община Полски Тръмбеш на територията на община Полски Тръмбеш за 2017 г.: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дървесен вид Категории дървесина 

Цена 

лв./пл.куб.м. без 

ДДС 

лп 
Дърва 35 

чб 

Едра 73 

Средна 31 

Дърва 31 

ак, глд, брс, кл, мжд, пяс 
Дърва 40 

бл, здб, цр, чдб 
Дърва 42 

 5. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите законови 

процедури по маркиране и сортиментиране на стоящата дървесина, да организира и проведе 

тръжните процедури и определи купувач. 

 6. Във връзка със Заповед №461/30.05.2017 г. на инж. Григор Гогов - Изпълнителен 

Директор на ИАГ, Общински съвет – Полски Тръмбеш делегира права на Кмета на Община 

Полски Тръмбеш да упълномощава регистрирани лесовъди, които да издават превозните 

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

Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие от одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. от 

гори собственост на Община Полски Тръмбеш; 2.Копие от АОС №1314/18.03.2004 г.; 3.Копие 

от АОС №1466/18.03.2004 г.; 4.Копие от АОС №3132/23.05.2012 г.; 5.Копие от АОС 

№3135/23.05.2012 г.; 6.Копие от АОС №3157/05.10.2012 г.; 7.Копие от АОС №3158/05.10.2012 

г.; 8.Копие от АОС №3168/05.10.2012 г.; 9.Копие от АОС №3171/05.10.2012 г.; 10.Копие от 

АОС №3672/05.10.2012 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №368 

 

 

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

администрация във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

Общински съвет Полски Тръмбеш,  реши: 

Във връзка с уведомително писмо изх.№АВК-ВТ-149/13.07.2017 г. на Проф. Д-р 

Любомира Попова – Предieдател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, относно провеждане на 

извънредно заседание на 10.08.2017 г. от 11:00 часа в гербовата зала №314 в сградата на 

Областна администрация Велико Търново на Общото събрание на Асоциация по В и К на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД 

гр.Велико Търново, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Кмета на Община Полски 

Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе участие в извънредното заседание на общото 

събрание, 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: „Приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация Йовковци” ООД, гр.Велико Търново за 2018 г., 

в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лв., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водостнабдяване и канализация.” - да гасува 

положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: „Други – Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с 

бъдещата дейност на Асоциацията” – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 

интересите на общината. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

 

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №369 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.54, ал.2, чл.55, ал.2 и чл. 57, ал.1, т.4 и 
т.7 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 
търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански 
дружества и за сключване на договори  за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш, във 
връзка с Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р 
Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което да се проведе на 07.08.2017 г от 11:00 часа в 
административната сграда на дружеството, намираща се в гр.Велико Търново, ул.”Ниш” №1, 
Общински съвет Полски Тръмбеш  реши: 

Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш да 
представлява Община Полски Тръмбеш в извънредното Общо събрание на акционерите на 
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново, което ще се проведе на 07.08.2017 г 
от 11:00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в гр.Велико Търново, 
ул.”Ниш” №1, като гласува както следва: 

По точка 1 от дневния ред: Промяна в състава на съвета на директорите, с проект на 
Решение: „Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на 
съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на директорите в състав: 
Стефан Филев Филев, Лилия Василева Вълчева, Валентина Генова Василева и Даниел 
Стефанов Илиев и избиране на нов тричленен съвет на директорите в състав: Стефан Филев 
Филев, Лилия Василева Вълчева и Сибила Веселинова Маринова.” - да гласува положителен 
вот. 

По точка 2 от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите, с 
проект на Решение: „Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 
новоизбрания съвет на директорите.” - да гласува положителен вот.  

По точка 3 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на съвета на 
директорите, на които няма да бъде възложено управлението, с проект на Решение: „Общото 
събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, 
на които няма да бъде възложено управлението, в размер на две средни месечни работни 
заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна 
работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 
2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на 
които не е възложено управлението могат да получават това възнаграждение, в случаите, в 
които това не противоречи на императивните разпоредби в нормативен акт.” - да гласува 
положителен вот.  

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                            

                                                      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №370 

 

 

 

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

администрация, чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.3, ал1 

от Постановление №128 от 29 юни 2017г., Общински съвет-гр.П.Тръмбеш реши: 

 

         Определя СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш за Средищно училище на територията на 

Община П.Тръмбеш за учебната 2017/2018година. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                            

                                                      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №371 

 

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, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

Отпуска средства в размер на 500.00 лева от Бюджет 2017 година за закупуване на книги от 

препоръчителните списъци за 1-12 клас  на  НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1905", гр. П.Тръмбеш, - 

ЧИТАЛИЩНА БИБЛИОТЕКА „ОТЕЦ ПАИСИЙ 1905", гр. П.Тръмбеш  
Средствата да бъдат отчетени:             

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи 

Функция 07 „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

 Дейност 738„Читалища“    

§ 45-00 Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска 

цел   500 лв.; 

Упълномощава кмета на общината да извърши необходимите корекции по Бюджета за 2017 

година. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                            

                                                      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/27.07.2017г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №372 

 

 

 

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

администрация Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш реши: 

 Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и дейности на 

бюджетна издръжка в община Полски Тръмбеш, одобрена с Решение №261 от Протокол 

№17/22.12.2016г., изм. и доп. с Решение №313 от Протокол №21/27.04.2017г. и Решение №346 

от Протокол №23/29.06.2017г., считано от 01.08.2017г. както следва: 

1.Считано от 01.08.2017г. до 15.10.2017г. в т.5. Дейности по почивното дело и социалния 

отдих се увеличава с 3 /три/ бройки, било 1 бройка стана 4 бройки. 

2. Останалите раздели и точки в структурата 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” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                            

                                                      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


