
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 361 

 

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

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

Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:      
 

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

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

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

Полски Тръмбеш към 31.12.2020 г., разходите за делегираните държавни дейности, 

местните дейности и  делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи  

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

програма към 31.12.2020 г.  на Община Полски Тръмбеш по Приложение  № 4.              

2. На основание  чл.9 от ЗОД приема отчета за общинския дълг за 2020г.– 

Приложение № 5 

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

средства за командировки към 31.12.2020 г.на Председателя на Общински съвет  по 

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

№ 7  . 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 362 

 

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 

30.06.2021г, 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 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 363 

 

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. Приходи за делегирани от държавата дейности: 

1.1.1. § 25 00 – Държавни такси         +784 

лв.; 

в т.ч.: 

§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности               +784 

лв.; 

 

II. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.2.1. Функция „Общи държавни служби“       +784 

лв.; 

1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ - гр. П. Тръмбеш     

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

 и служебни правоотношения                    +653 

лв.; 

§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели    +131 

лв.; 

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

служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 960 868 

лв.; 

 

III. Приходи за местни дейности 

1.3.1. § 25 00 – Държавни такси           +44 

лв.; 

в т.ч.: 

§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности      +44 

лв.; 

1.3.2. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите               -8 846 

лв.; 



в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)                   -8 846 

лв.; 

1.1.2. Постъпления от продажба на нефинансови активи                       +66 306 

лв.; 

в т. ч.: 

§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради            + 14 520 

лв.; 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя             +51 786 

лв.; 

   

IV. Разходи за местни дейности 

1.4.1. Функция „Общинска администрация“              + 3 720 

лв.; 
1.4.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“  

1.4.1.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ гр. Полски Тръмбеш           + 3 720 

лв. 

§ 53 01 – придобиване на ПП и лицензии                +3 720 

лв. 

1.4.2. Функция „Здравеопазване“                 +1 785 

лв.; 

 

 

 

 

1.4.2.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“           +1 785 

лв.; 

1.4.2.1.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“- с. Климентово  

§ 10 00 – Издръжка                 + 1 785 

лв.; 

1.4.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“           - 21 796 

лв.; 

1.4.3.1. Дейност 605 „Минерални води и бани“             +11 920 

лв.; 

1.4.3.1.1. Дейност 605 „Минерални води и бани“ – с. Обединение    

§ 52 00 – Придобиване на ДМА              +11 920 

лв.; 

1.4.3.2. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“        -29 375 

лв.; 

1.4.3.2.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 

                ул. мрежа“ гр. П Тръмбеш                -29 375 

лв.; 

§ 51 00 –  Основен ремонт на ДМА               -29 375 

лв.; 

1.4.3.3. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие;              -1 741 

лв.; 

1.4.3.3.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие-гр. Полски Тръмбеш    



10 00 – Издръжка                      -1 741 

лв.; 

1.4.3.4.Дейност 622 „Озеленяване“                 - 2 600 

лв.; 

1.4.3.4.1. Дейност 622 „Озеленяване“- гр. Полски Тръмбеш     

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                  -2 600 

лв.; 

1.4.3.5 Дейност 623 „Чистота“   

1.4.3.5.1. Дейност 623 „Чистота“ – ОП „Чистота – Полски Тръмбеш“   

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

 и служебни правоотношения                - 30 

000лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                  +30 

000лв.; 

1.4.3.5.2. Дейност 623 „Чистота“ – гр. Полски Тръмбеш“       

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

 и служебни правоотношения               - 21 

000лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                  +21 

000лв.; 

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

правоотношения в Дейност 623 „Чистота“ в размер на 381 645 лв. 

1.4.4. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“     -70 

лв.; 

1.4.4.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“                    -70 

лв.; 

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

§ 52 00 - Придобиване на ДМА             -70 

лв.; 

1.4.5. Функция „Икономически дейности и услуги“ 

1.4.5.1. Дейност  828 "Международни програми и споразумения, дарения и помощи от 

чужбина" гр. П. Тръмбеш                                                             +5 405 

лв.; 

§ 52 00 - Придобиване на ДМА                + 5 405 

лв.; 

 

1.4.6. Функция Разходи некласифицирани в другите функции          +68 460 

лв.; 

998 „Резерв“ 

§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи          + 68 460 

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 целева субсидия за капиталови разходи 



параграф наименование било става 

§ 51 00 Строителен и авторски надзор ул. Търговска, ул. Рила и 

ул. Любен Каравелов 

48 180 0 

§ 51 00 Строителен надзор ул. Любен Каравелов 0 14 320 

§ 51 00 Авторски надзор ул. Търговска 0 4 485  

§ 52 00 Компютри 10 000 0 

§ 52 00 Дробилка 42 500 39 900 

§52 00 Строителен и авторски надзор за обект „Изграждане на 

обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.419“ 

0 3 365 

§ 52 00 Строителен и авторски надзор за обект „Изграждане на 

обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.389“ 

0 2 040 

§ 52 00 „Футболно игрище" в 57354.300.419 гр. Полски 

Тръмбеш СМР 

195 000 215 930 

§ 52 00 Изграждане на слънцезащитни съоръжения за 

покриване на зони на минерални басейни с. Обединение 

0 11 920 

§ 53 00 ПП за работа с ОУП 0 3 720 

 

2.2. Обекти финансирани със средства от приватизация: 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Компютри 0 10 000 

§ 52 00 „Футболно игрище"  в 57354.300.419 гр. Полски 

Тръмбеш СМР 

21 000 0 

 

2.3. Обекти финансирани от сметки за средства от ЕС 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ I, кв.109 

по ПУП на гр. Полски Тръмбеш- СМР 

0 239 462 

§ 52 00 „Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 

57354.300.419  

0 111 688 

§ 52 00 „Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 

57354.300.389“ 

0 67 902 

 

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

Европейския съюз: 

3.1. ДФЗ – Програма за развитие на селските райони -  

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

0 419 052 

 Всичко приходи :  419 052 

§ 51 00 Основен ремонт на ДМА 0 239 462 

§ 52-00 Придобиване на ДМА 0 179 590 

 Всичко разходи:  419 052 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 364 

 

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 01.10.2021 г., както следва: 

1.1. т.3 Дейност Домашен социален патронаж  20    

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 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 365 

 

На основание чл.21, ал.(1) т.8 и т.10 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.17б от Закона за общинския дълг и във връзка с чл.71, чл.72 

и чл. 73 от Закона за енергийната ефективност, ОбС Полски Тръмбеш реши: 

    I. Даване на съгласие за откриване на процедура по Закона за обществените 

поръчки за избор на изпълнител по обществена поръчка с предмет „Реконструкция и 

модернизация на улично осветление на Община Полски Тръмбеш" чрез договор с 

гарантиран резултат ( ЕСКО договор) при следните параметри: 

       1. Максимален размер на договора изразен чрез номиналната му стойност 850 000,00 

лв. (Осемстотин и петдесет хиляди лева); 

2. Валута: лева; 
3. Вид на договора: дългосрочен договор с гарантиран резултат (ЕСКО договор); 

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

изравнителна субсидия; 
5. Условия за погасяване: Срокът на откупуване на инвестицията е до 8 години; 
6. Без начисляване на такси, комисионни и други възнаграждения; 

 II.В договора да бъдат включени клаузи за отчитане на годишния енергийно 

ефективен резултат от изпълнението на техническите мерки. 

III. За периода на изплащане на инвестицията по договора с гарантиран резултат да 

се планират и осигуряват средства, които за срока на изпълнението на договора 

съответстват на нормализираното енергопотребление за уличното осветление на Община 

Полски Тръмбеш. 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 366 

 

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 

      1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2021 г. 

1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №25 и №26 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а 

именно: 

25 

Поземлен имот с идентификатор 69732.500.839 по КККР на с. Страхилово с площ 4071 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3875/14.09.2021 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

26 

Помещение с площ 30,52 кв.м., представляващо част от сграда – ресторант с навес, 

построена в УПИ II кв.52 по ПУП на с. Климентово, частна общинска собственост, 

съгласно Заповед № СА-02-03-974/13.07.2016 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш. 

 

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2021 г. 

Под №22 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

22 

УПИ IV кв.17 по ПУП на с. Куцина /ПИ с идентификатор /Поземлен имот с 

идентификатор 40782.500.128 по КККР на с. Куцина с площ 499 кв.м./, частна 

общинска собственост, съгласно АОС№766/09.09.2003 г. на Община Полски  Тръмбеш 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 367 

 

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

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

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

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски 

Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.317 по КККР на гр. Полски Тръмбеш, с площ 

917 кв.м., НТП „Ниско застрояване”, заедно с потроената в имота  сграда с идентификатор 

57354.300.317.1 по КККР на гр. Полски Тръмбеш с предназначение „друг вид сграда за 

обитаване” на 1 етаж със ЗП 74 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3855/20.01.2021 г. 

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

цена в размер на 17 200,00 лева /седемнадесет хиляди и двеста лева/, без включен ДДС.  

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

4.Определя депозит за участие в размер на 6 000,00 /шест хиляди/ лева. 

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

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

като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и 

подпише договор за покупко-продажба със спечелилият участник. 

6. 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 АОС №3855/20.01.2021 г.; 2.Копие от Заявление №СА-02-

05-247/08.01.2021 г.; 3.Копие от удостоверение за данъчна оценка.; 4.Копие от доклад за 

пазарна оценка. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 368 

 

 

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

администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

Одобрява частично изменение на подробен устройствен план - план за регулация и 

частичен подробен устройствен план - план за застрояване за УПИ V-2471, УПИ XVI-2471, 

УПИ IV-2470, УПИ VII-2472, кв. 76 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш. 
 
 

Приложения: 1. Проект за частично изменение на подробен устройствен план -
парцеларен план и проект за частичен подробен устройствен план - план за застрояване; 3. 
Доклад на Кмета на Общината; 4. Решение № 645 на Общински експертен съвет по устройство 
на територията от протокол № 4/23.09.2021г.; 5. Предварителен договор за покупко-продажба 
от 23.09.2021г. 

 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 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 №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 369 

 

 

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

администрация, във връзка с 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, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Подръжка и 

ремонт на общинско имущество” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара 

Планина” №17, следната движима вещ частна общинска собственост: Колесен багер JCB 

4CX14H5WA с рег.№ ВТ 08902. 

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 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №24/30.09.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 370 

 

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

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

за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите 

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

Тръмбеш, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие да бъде променен текста в Решение 529/30.08.2018г. на Общински съвет 

гр.Полски Тръмбеш, както следва : 

Било: „ да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община Полски 

Тръмбеш в размер на 200 000,00 лева /Двеста хиляди  лева/ за изпълнение на дейностите по 

Договор № 28315/09.03.2017г.,  Референтен номер № 15.3.1.041,  Проект „Управление на риска 

и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски Тръмбеш“, финансиран  

по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния –България  2014г.-

2020г. 

Става: „ да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община Полски 

Тръмбеш в размер на 650 000,00 лева /шестстотин и петдесет хиляди лева/ за изпълнение на 

дейностите по Договор № 28315/09.03.2017г.,  Референтен номер № 15.3.1.041,  Проект 

„Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и Полски 

Тръмбеш“, финансиран  по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 

Румъния –България  2014г.-2020г. 

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

средствата от Управляващия орган. 

 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


