
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 430 

 

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. Приема структура на общинска администрация, кметства и дейности на бюджетна 

издръжка към 01.04.2022 г., както следва: 

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

към  01.04.2022 г. 

 №  Структурни звена      Численост 

    на персонала брой 

1. Дейност „Общинска администрация”      81,5 

в т.ч. дофинансирана        17 

 

1.1. Кмет на община         1 

1.2. Зам. Кмет на община        2 

1.3. Кмет на кметство        10 

1.4. Кметски наместници        4 

1.5. Секретар на община        1 

1.6. Юрисконсулт         1 

1.7. Главен архитект         0,5 

1.8. Звено за вътрешен одит       2  

1.9. Дирекция „Бюджет, финанси и административна дейност” – 

обща администрация                 26,5 

в т. ч. дофинансирана        3 

отдел „Управление при кризи и ОМП“      4 

в т.ч. дофинансирана        1  

отдел Б и МП          7 

в т.ч. дофинансирана        1 

отдел Счетоводство                  9,5 

Отдел К, ЕСГРАОН         5 

в т.ч. дофинансирана        1 

 

1.10. Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и регионална политика” – 

специализирана администрация       19,5 

отдел РП, ПП, ОП         4 

Отдел УТ                  6,5 

Отдел ОС          4 

Отдел СП, О, К         4 

1.11. Обща и специализирана администрация 



 Дофинансирана към кметства и наместничества –              14 

 

2. Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”    10,75 

 

 

 

3. Дейност Домашен социален патронаж      19  

4. Дейност Спортни бази за спорт за всички     7 

5. Дейност „Минерални води и бани“      2 

6. Дейност „Озеленяване“        5 

6. Дейност Музей с местен характер      5 

7. Дейност Други дейности по икономиката     22 

в т.ч.: 

- ОП  „Поддръжка и ремонт на общинско имущество”   14 

8. Дейност Чистота         40,75 

в т.ч. : 

- ОП „Чистота”        21  

9. Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”,  

Звено „Управление на общински гори”      2 

 

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

съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 431 

 

 

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

администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

1. Считано от 01.04.2022г., определя единен разходен стандарт за 2022г. за местна 

издръжка на 1 дете до 4 годишна възраст в детска градина, в размер на 270 лв. 

2. Приетите с Решение № 393 от Протокол 28/23.12.2021г. единен разходен стандарт за 1 

дете до 4 годишна възраст и единен разходен стандарт за 1 дете в подготвителна група в детска 

градина се прилагат до 31.03.2022г. 

 
 

 

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 432 

 

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

администрация и във връзка с чл.5, ал.16 от Постановление на Министерски съвет № 67 от 14 

април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности, Общински съвет – Полски 

Тръмбеш реши: 

 

1. Определя индивидуални основни месечни заплати, считано от 01.04.2022г. както следва: 

№ Длъжност: Индивидуална 

основна заплата (лв.) 

1. Кмет на Община 2 960 

2. Кметове на кметства:    

2.1 до 1000 души население по постоянен адрес 1 250 

2.2 над 1001 души население по постоянен адрес 1 470 

 

2. 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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 433 

 

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

местната администрация, чл.25, ал.1 и във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги, 

Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:                                                                                                                               

Създава Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Полски Тръмбеш в следния 

състав:  

      ПРЕДСЕДАТЕЛ –Назиф Кадир, зам.кмет в Община Полски Тръмбеш 

 

      ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Николинка Генова  – началник отдел „Социална политика, образование и култура“ в 

Община Полски Тръмбеш 

2. Вяра Тодорова - социален работник в отдел „Индивидуална оценка на хората с 

увреждания и социални услуги” в  Дирекция „Социално подпомагане“ Свищов 

3. Антония Николова – главен експерт в Отдел „Посреднически услуги” в  Дирекция 

„Бюро по труда“  Свищов 

4. Ивайло Апостолов – инспектор териториална полиция  в РУ Полски Тръмбеш, към ОД 

на МВР Велико Търново 

5. Цветелина Тодорова – директор на ЦОП и ЦСРИ в град Полски Тръмбеш 

6. Диляна Арсова - общински съветник 

7. д-р Емил Енчев – общински съветник 

8. Пламен Минев - общински съветник  

9. Виолета Йорданова Кръстева - ползвател на социална услуга 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 16 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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 434 

 

 

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.12  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка  с чл.197, ал.3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие в Община 

Полски Тръмбеш за 2022 година. 

 

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 435 

 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на 

Общински съвет Полски Тръмбеш от Общинска администрация Полски Тръмбеш за I-то 

полугодие на 2021 година. Решения от №223 до №341 за период 01.01.2021г. до 30.06.2021г. 

 

Приложение: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Полски Тръмбеш за I-то 

полугодие на 2021 година 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 436 

 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 44, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на 

Общински съвет Полски Тръмбеш от Общинска администрация Полски Тръмбеш за II-то 

полугодие на 2021 година. Решения от №342 до №405 за период 01.07.2021г. до 31.12.2021г. 

 

Приложение: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Полски Тръмбеш за II-то 

полугодие на 2021 година 

 

 

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 437 

 

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

администрация, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във 

връзка с чл. 134, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

устройствен план на Община Полски Тръмбеш, одобрен с Решение № 558 от протокол 

№ 39/25.10.2018г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш в обхвата на ПИ 32175.23.2 и 

ПИ 32175.23.3 по КК и КР на с. Иванча, с което се предвижда промяна на 

устройствената зона, в която попадат имотите, от „Открити водни площи“ в „Предимно 

производствена устройствена зона“ „Пп“. 

2. Разрешава изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план на 

Община Полски Тръмбеш, одобрен с Решение № 558 от протокол № 39/25.10.2018г. на 

Общински съвет – Полски Тръмбеш в обхвата на ПИ 32175.23.2 и ПИ 32175.23.3 КК и 

КР на с. Иванча, с което се предвижда промяна на устройствената зона, в която попадат 

имотите, от „Открити водни площи“ в „Предимно производствена устройствена зона“ 

„Пп“, съгласно техническо задание и скица предложение при спазване на нормативните 

изисквания. 

3. Одобрява техническо задание за изработване на проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ 32175.23.2 и ПИ 32175.23.3 по КК и КР на с. 

Иванча за промяна предназначението на имотите от „Рибарник“ на „За производство на 

електроенергия“. 

4. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване 

(ПУП - ПЗ) за ПИ 32175.23.2 и ПИ 32175.23.3 по КК и КР на с. Иванча за промяна 

предназначението на имотите от „Рибарник“ на „За производство на електроенергия“ 

съгласно техническото задание и скицата предложение при спазване на нормативните 

изисквания. 

5. Дава съгласие „Макси Кар“ ЕООД да възложи от свое име и за своя сметка изработване 

на проекта за изменение на Общия устройствен план на Община Полски Тръмбеш в 

обхвата на собствените си ПИ 32175.23.2 и ПИ 32175.23.3 по КК и КР на с. Иванча и 

едновременното изработване на проект за подробен устройствен план – план за 

застрояване (ПУП - ПЗ) за същите имоти. 

6. Да се представи становище от РИОСВ – Велико Търново за определяне на приложимите 

процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е 

част от устройствения план. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение: 1. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и скица предложение за 

изработване на проект за изменение на ОУПО; 2. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и 

скица предложение за изработване на проект на ПУП- ПЗ; 3. Становище № СА-01-02-

5/23.03.2022 г. на главния архитект на Община Полски Тръмбеш за изработване на 

проект на ПУП – ПРЗ. 

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 438 

 

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

администрация, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във 

връзка с чл. 134, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.1 и т. 3 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши 

7. Одобрява техническо задание за изработване на проект за частично изменение на Общ 

устройствен план на Община Полски Тръмбеш, одобрен с Решение № 558 от протокол 

№ 39/25.10.2018г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш в обхвата на в обхвата на част 

от кадастрални райони 34 и 35 по КККР на с. П. Сеновец /ПИ 57340.34.7, 57340.34.8, 

57340.34.9, 57340.34.11, 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.25, 57340.34.27, 

57340.35.8, 57340.35.9, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 

57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.23, 57340.35.24, 57340.35.25, 57340.35.26, 

57340.35.27, 57340.34.24, 57340.34.345, 57340.35.344 по КККР на с. Полски Сеновец/ и 

на ПИ 40782.14.6 по КККР на с. Куцина, с което се предвижда промяна на 

устройствената зона, в която попадат имотите, от „Земеделски територии“ в „Предимно 

производствена устройствена зона“ „Пп“. 

8. Разрешава изработването на проект за частично изменение на Общ устройствен план на 

Община Полски Тръмбеш, одобрен с Решение № 558 от протокол № 39/25.10.2018г. на 

Общински съвет – Полски Тръмбеш в обхвата на в обхвата на част от кадастрални 

райони 34 и 35 по КККР на с. П. Сеновец /ПИ 57340.34.7, 57340.34.8, 57340.34.9, 

57340.34.11, 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.25, 57340.34.27, 57340.35.8, 

57340.35.9, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.21, 

57340.35.22, 57340.35.23, 57340.35.24, 57340.35.25, 57340.35.26, 57340.35.27, 

57340.34.24, 57340.34.345, 57340.35.344 по КККР на с. Полски Сеновец/ и на ПИ 

40782.14.6 по КККР на с. Куцина, с което се предвижда промяна на устройствената зона, 

в която попадат имотите, от „Земеделски територии“ в „Предимно производствена 

устройствена зона“ „Пп“, съгласно техническо задание и скица предложение при 

спазване на нормативните изисквания. 

9. Одобрява техническо задание за изработване на проект за подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) за ПИ 57340.34.12, 57340.34.19, 

57340.34.20, 57340.34.27, 57340.35.8, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 

57340.35.20, 57340.35.21, 57340.35.22, 57340.35.23, 57340.35.24 по КККР на с. Полски 

Сеновец за промяна предназначението на имотите в „За производствена, складова и 

търговска дейност“. 

10. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП - ПРЗ) за ПИ 57340.34.12, 57340.34.19, 57340.34.20, 57340.34.27, 

57340.35.8, 57340.35.10, 57340.35.11, 57340.35.12, 57340.35.19, 57340.35.20, 57340.35.21, 

57340.35.22, 57340.35.23, 57340.35.24 по КККР на с. Полски Сеновец за промяна 

предназначението на имотите в „За производствена, складова и търговска дейност“ 



съгласно техническото задание и скицата предложение при спазване на нормативните 

изисквания. 

 

 

 

 

11. Одобрява техническо задание за изработване на проект за подробен устройствен план – 

план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ 40782.14.6 по КККР на с. Куцина за промяна 

предназначението на имота в „За производствена, складова и търговска дейност“. 

12. Разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване 

(ПУП - ПЗ) за ПИ 40782.14.6 по КККР на с. Куцина за промяна предназначението на 

имота в „За производствена, складова и търговска дейност“ съгласно техническото 

задание и скицата предложение при спазване на нормативните изисквания. 

13. Дава съгласие „Елит-94“ ЕООД, „РЕНТЕЛ“ ООД, „Хидротест Велико Търново“ ЕООД 

да възложат от свое име и за своя сметка изработване на проекта за изменение на Общия 

устройствен план на Община Полски Тръмбеш в обхвата на част от кадастрални райони 

34 и 35 по КККР на с.П.Сеновец и на ПИ 40782.14.6 по КККР на с. Куцина, и 

едновременното изработване на проекти за подробни устройствени планове за 

собствените си имоти. 

14. Да се представи становище от РИОСВ – Велико Търново за определяне на приложимите 

процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от Закона за опазване на 

околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. Екологичната оценка е 

част от устройствения план. 

 

 

Приложение: 1. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и скица предложение за 

изработване на проект за изменение на ОУПО; 2. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и 

скица предложение за изработване на проект на ПУП- ПРЗ и ПУП - ПЗ; 3. Становище № 

СА-01-02-6/23.03.2022 г. на главния архитект на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 439 

 

 

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

администрация, чл.29, ал.1 от Закона за опазване на земеделските земи, чл.30, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, чл.25, ал.5 във връзка с 

ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет гр.Полски 

Тръмбеш реши: 

Дава предварително съгласие за преминаване на ел. трасе за присъединяване на 

предвидената за изграждане в УПИ I, кв. 100 по ПУП на с. Страхилово, фотоволтаична 

електроцентрала до точката за присъединяване в подстанция „Полски Тръмбеш“ в ПИ 

57354.300.2070 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш през земи от поземления фонд на Община 

Полски Тръмбеш – публична общинска собственост, включително и за учредяване на 

необходимите ограничени вещни права и сервитути.  

Определя срок на валидност на предварителното съгласие – 3 години. 

 

 

Приложение: Регистър на засегнатите имоти.  

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 440 

 

 

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

администрация, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във 

връзка с чл. 134, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

15. Одобрява техническо задание за изработване на проект на подробен устройствен план – 

парцеларен план за изграждане на съоръжение на техническа инфраструктура- ел. кабел 

20 kV, за трасе от УПИ I, кв. 100 по ПУП на с. Страхилово, където е предвидена за 

изграждане фотоволтаична електроцентрала, до точката за присъединяване в подстанция 

„Полски Тръмбеш“ в ПИ 57354.300.2070 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш.  

 

16. Разрешава изработването на проект на подробен устройствен план – парцеларен план за 

изграждане на съоръжение на техническа инфраструктура- ел. кабел 20 kV, за трасе от 

УПИ I, кв. 100 по ПУП на с. Страхилово, където е предвидена за изграждане 

фотоволтаична електроцентрала, до точката за присъединяване в подстанция „Полски 

Тръмбеш“ в ПИ 57354.300.2070 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш.съгласно техническо 

задание и скица предложение. 

 

Приложение: 1. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ и скица предложение; 2. 

Становище № СА-01-02-6/23.03.2022 г. на главния архитект на Община Полски 

Тръмбеш 

 

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 441 

 

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 2022 г., приета с Решение №412 по 

Протокол №29/27.01.2022 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 2022 г. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №4 и 5 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

4 

Терен с площ 1,00 кв.м., представляващ част от УПИ II в стр.кв.9 по ПУП на 

с.Страхилово /ПИ с идентификатор 69732.500.504, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №2606/07.12.2009 г., за поставяне на автомат за кафе и топли напитки по 

реда на чл.56 от ЗУТ. 

5 

Незастроен УПИ I-363,526 в стр.кв. 62 по ПУП на с. Климентово с площ 4973 кв.м., 

частна общинска собственост, съгласно АОС № 3902/16.03.2022 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 г. 

Под №6, 7, 8 и 9 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

6 

Поземлен имот с идентификатор 41246.46.39 по КК и КР на с. Климентово, с площ 

1028,00 кв.м. и НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, частна 

общинска собственост, съгласно АОС №3898/01.03.2022 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

7 

Поземлен имот с идентификатор 41246.45.37 по КК и КР на с. Климентово, с площ 

999,00 кв.м. и НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, частна 

общинска собственост, съгласно АОС №3899/01.03.2022 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

8 

Поземлен имот с идентификатор 41246.45.50 по КК и КР на с. Климентово, с площ 

2628,00 кв.м. и НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение”, частна 

общинска собственост, съгласно АОС №3900/01.03.2022 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

9 

Урегулиран поземлен имот VII в стр.кв. 50 по ПУП на с. Иванча с площ 1250 кв.м., 

частна общинска собственост, съгласно АОС№739/20.05.2003 г. на Община Полски  

Тръмбеш. 

 



     

 

 

 

 

 

 3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД АРЕНДА ПРЕЗ 2022 г. 

Под №1 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

1 

Поземлен имот с идентификатор 40782.19.35 по КК и КР на с. Куцина с площ 37797 

кв.м. и НТП „Изоставено трайно насъждение”, частна общинска собственост, съгласно 

АОС № 3901/16.03.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 442 

 

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

администрация във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл.4, ал.1 от Закона за арендата в земеделието и чл.46, ал.1 от Наредбата за 

реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

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

реда на глава шеста раздел II от от Наредбата за реда и придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш на Поземлен имот с 

идентификатор 40782.19.35 по КК и КР на с. Куцина с площ 37797 кв.м. и НТП „Изоставено 

трайно насъждение”, частна общинска собственост, съгласно АОС № 3901/16.03.2022 г. 

2.Определя срок на арендното правоотношение - 25 /двадесет и пет/ стопански години. 

3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под аренда на имота по т.1 от 

настоящото решение в размер на 945,00 /деветстотин четиридесет и пет/ лева. 

4.Определя депозит за участие в размер на 400,00 /четиристотин/ лева. 

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

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 аренда 

със спечелилият участник. 

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

дейности от местно значение на територията на село Куцина. 

 

Приложение: 1.Копие на АОС №3901/16.03.2022 г.; 2.Копие на заявление с рег.индекс 

№СА-02-10-1797/22.02.2022 г.; 3.Копие на становище на Кмета на с.Куцина.  

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 443 

 

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-63/08.03.2022 г. на Людмила Илиева – 

Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване 

и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, относно провеждане на извънредно 

присъствено заседание на 05.04.2022 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, а при липса на кворум същото ще се проведе на 11.04.2022 г. от 11:00 часа, 

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”, да участва вместо него, като гласува 

както следва: 

По точка 1 от дневния ред: „Съгласуване на бизнес план за развитие на дейноста на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново като ВиК оператор за 

регулаторния период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за 

водите” – да гасува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: „Други” – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в 

интересите на общината. 

 

 Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-2358/08.03.2022 г. от Людмила 

Илиева – Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново; 

 2.Проект на решение по т.1 от дневния ред; 

  

 

Резултат от гласуването: 
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ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 444 

 

 

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 №411 по Протокол №29/27.01.2022 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 

61279.500.75 с площ 1158 кв.м. и НТП „За друг вид производствен складов обект” по КК и КР 

на село Раданово, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61279.500.75.1 с 

предназначение: „Складова база, склад” със ЗП 18 кв.м. на един етаж, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3888/13.12.2021 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 

61279.500.75 с площ 1158 кв.м. и НТП „За друг вид производствен складов обект” по КК и КР 

на село Раданово, заедно с построената в него сграда с идентификатор 61279.500.75.1 с 

предназначение: „Складова база, склад” със ЗП 18 кв.м. на един етаж, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3888/13.12.2021 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 6 070,00 лева /шест хиляди и седемдесет 

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 3 000,00 /три 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 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 445 

 

 

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: Урегулиран 

поземлен имот VII в стр.кв. 50 по ПУП на с. Иванча с площ 1250 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №739/20.05.2003 г. на Община Полски  Тръмбеш. 

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

размер на 5 190,00 лева /пет хиляди сто и деветдесет 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 2 000,00 лева /две 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 с. Иванча. 

Приложение: 1.Копие от АОС №739/20.05.2003 г. 

   2.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-1441/09.02.2022 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” 
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                        Председател на ОбС: 
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Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 446 

 

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

администрация, Общински съвет - Полски Тръмбеш  реши: 

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.444 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш с 

площ 13 740 кв.м. и начин на трайно ползване: за второстепенна улица, със съседи: 

57354.300.436; 57354.300.436; 57354.300.436; 57354.300.436; 57354.300.436; 57354.300.436; 

57354.300.436; 57354.300.436; 57354.300.436; 57354.300.436; 57354.300.436 и 57354.300.436 

съгласно Скица №15-171085-17.02.2022 г. на СГКК гр. Велико Търново, да носи името: 

„ЛОВЕН ПАРК“. 

 На основание чл.56, ал.2, пр.2-ро от Закон за общинската собственост за улиците не се 

съставят актове за общинска собственост. 

Приложение: Копие на Скица №15-171085-17.02.2022 г. на СГКК гр. Велико Търново. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 
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Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 447 

 

На основание чл.21, ал. (1), т.5 и т.6, ал.(2) и чл.52 ал.(1), от ЗМСМА, Общински съвет – 

гр. Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2022г., както следва: 

1.1. По приходите в размер на 17 600 000 лв., в т.ч. 

 1.1.1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 8 696 

013 лв., в т.ч.: 

1.1.1.1.Имуществени данъци и неданъчни приходи: 

1.1.1.1.1. Неданъчни приходи – 1 455 лв. 

1.1.1.2. Трансфери: 

1.1.1.2.1. Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности от ЦБ за общини  

в размер на 7 627 860 лв.;  

 1.1.1.3. Временни безлихвени заеми:  

  1.1.1.3.1. Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) (§75 00) – 39 930 лв.; 

  1.1.1.3.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето) (§76 00) – (-39 930 лв.); 

 1.1.1.4. Операции с финансови активи и пасиви 

1.1.1.4.1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, 

сметки и фондове (-79 968 лв.); 

 1.1.1.3.2. Остатък в левове по сметки от предходния период в размер на 1 146 666 лв., 

в т.ч. по валутни сметки 12 682 лв., разпределен, както следва:  

а) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети,  

сметки и фондове                (-79 968 лв.); 

б) Функция „Общи държавни служби”               236 319 лв.; 

 в) Функция „Отбрана и сигурност”      67 184 лв.; 

 г) Функция „Образование”                 491 188 лв.; 

 д) Функция „Здравеопазване”       10 592 лв.; 

 е) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“            258 396 лв.; 

 ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“    3 019 лв.; 

1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 8 903 987 лв., в т.ч: 

 1.1.2.1. Имуществени данъци и неданъчни приходи 

1.1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 1 100 000 лв.; 

1.1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 3 492 933 лв; 

 1.1.2.2. Трансфери 

1.1.2.2.1. Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности от ЦБ 

за общини– 1 233 000 лв., в т.ч. за зимно поддържане и снегопочистване на общински 

пътища – 80 500 лв.; 

1.1.2.2.2. Получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи в размер 

на 811 000 лв.; 



1.1.2.2.3. Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) – (-648 962 лв.); 

 1.1.2.3. Временни безлихвени заеми 

 

 

 

 

  1.1.2.3.1. Временни безлихвени заеми между бюджети (нето) (§75 00) – (-39 930 лв.); 

1.1.2.3.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз – 1 606 622 лв.; 

 1.1.2.4. Операции с финансови активи и пасиви 

 1.1.2.4.1. Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, 

сметки и фондове (-2 625 лв.) 

1.1.2.4.2. Остатък в левове по сметки от предходния период в размер на 1 351 949 лв., 

в т.ч. по валутни сметки – 2 625 лв., разпределен, както следва:  

 а) Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) –                (-74 744 лв.); 

б) Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и 

фондове –                      (-2 625 лв.) 

в) Функция „Общи държавни служби”     117 175 лв.; 

г) Функция „Отбрана“             4 168 лв. 

 д) Функция „Образование”                    22 825 лв.; 

 е) Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“           1 027 252 лв.; 

 ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“     4 106 лв.; 

 з) Функция „Икономически дейности и услуги“                 99 054 лв.; 

1.2. По разходите в размер на 17 600 000 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи: 

1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 8 696 013 лв., разпределени както 

следва: 

1.2.1.1. Функция „Общи държавни служби“ – 1 388 719 лв., разпределени по дейности:  

1.2.1.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 1 388 719 лв., в това число средства 

за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения в 

размер на 1 084 001 лв.; 

1.2.1.2. Функция „Отбрана и сигурност“ – 213 175 лв., разпределени по дейности: 

1.2.1.2.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност – 102 673 лв.; 

1.2.1.2.2. Дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на 

запаси и мощности“ – 91 409 лв.; 

1.2.1.4. Дейност 285. „Доброволни формирования“ – 19 093 лв.; 

1.2.1.3. Функция „Образование“ – 5 817 348 лв., разпределени по дейности: 

1.2.1.3.1. Дейност 311 „Детски градини“ – 1 354 279 лв.; 

1.2.1.3.2. Дейност 318 „Подготвителна група в училище“ – 115 795 лв.; 

1.2.1.3.3. Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 3 264 035 лв.; 

1.2.1.3.4. Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална 

подготовка“ – 880 916 лв.; 

1.2.1.3.5. Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ – 92 405 лв.; 

1.2.1.3.6. Дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 109 918 лв.; 

1.2.1.4. Функция „Здравеопазване“- 122 372 лв., разпределени по дейности: 

1.2.1.4.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 109 277 лв., в 

това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 76 290 лв.; 

1.2.1.4.2. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 13 095 лв., в това число 

средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер 

на 10 350 лв.; 

1.2.1.5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 842 042 лв., 

разпределени по дейности: 



1.2.1.5.1. Дейност 526. „Център за обществена подкрепа” – 358 899 лв., в това число 

средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер 

на 152 750 лв.; 

 

 

 

1.2.1.5.2. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 9 355 лв.; 

1.2.1.5.3. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 227 913 

лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 96 600 лв.; 

1.2.1.5.4. Дейност 561 „ Асистентска подкрепа“ – 235 145 лв. в това число средства за 

заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 186 200 

лв.; 

1.2.1.5.5. Дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ – 10 453 лв. 

1.2.1.5.6. Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта“ – 277 лв.; 

1.2.1.6. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 312 357 лв., 

разпределени по дейности: 

1.2.1.6.1. Дейност 713 „Спорт за всички” – 2 971 лв.; 

1.2.1.6.2. Дейност 738 „ Читалища“ – 309 386 лв.; 

1.2.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 281 360 лв., 

разпределени както следва: 

1.2.2.1. Функция „Общи държавни служби“ – 272 360 лв., разпределени по дейности:  

1.2.2.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 272 360 лв., в това число 

средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер 

на 207 832 лв.; 

1.2.2.1.2. Дейност 738 „ Читалища“ – 9 000 лв.; 

1.2.3. За местни дейности в размер на 8 622 627 лв., разпределени както следва: 

1.2.3.1. Функция „Общи държавни служби“ – 723 260 лв., разпределени по дейности:  

1.2.3.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 493 300 лв.; 

1.2.3.1.2. Дейност 123. „Общински съвети” – 229 960 лв., в това число средства за 

заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 36 510 

лв.; 

 1.2.3.2. Функция „Отбрана и сигурност“ – 4 168 лв., разпределени по дейности: 

1.2.3.2.1. Дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване на вредните последствия 

от бедствия и аварии“ – 4 168 лв.; 

1.2.3.3. Функция „Образование“ – 78 490 лв., разпределени по дейности: 

1.2.3.3.1. Дейност 311 „Детски градини“ – 78 490 лв.; 

1.2.3.4. Функция „Здравеопазване“- 4 935 лв., разпределени по дейности: 

1.2.3.4.1. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 4 935 лв.; 

1.2.3.5. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 972 874 лв., 

разпределени по дейности: 

1.2.3.5.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – 813 850 лв., в това число 

средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер 

на 211 140 лв.; 

1.2.3.5.2. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – 155 024 лв., в това 

число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в 

размер на 103 900 лв.; 

1.2.3.5.3. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 4 000 лв.; 

1.2.3.6. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда“ – 4 394 550 лв., разпределени по дейности: 

1.2.3.6.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – 881 740 лв.; 



1.2.3.6.2. Дейност 605 „Минерални води и бани“ – 115 720 лв., в това число средства 

за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 38 000 

лв.; 

1.2.3.6.3. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – 

2 094 809 лв.; 

1.2.3.6.4. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“ – 182 702 лв.; 

 

 

 

1.2.3.6.5. Дейност 622 „Озеленяване“ – 143 300 лв., в това число средства за заплати 

и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 45 900 лв.; 

1.2.3.6.6. Дейност 623 „Чистота“ – 969 147 лв., в това число средства за заплати и 

възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 443 720 лв.; 

1.2.3.6.7. Дейност 629 „Др. д-сти по опазване на околната среда“ – 7 132 лв.; 

1.2.3.7. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ – 596 886 лв., 

разпределени по дейности: 

1.2.3.7.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – 408 086 лв., в това число 

средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер 

на 133 200 лв.; 

1.2.3.7.2. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с местен характер“ – 125 500 лв., в това число средства за заплати и 

възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 70 200 лв.; 

1.2.3.7.3. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – 4 300 лв; 

1.2.3.7.4. Дейност 759 „Други дейности по културата“ – 59 000 лв.; 

1.2.3.8. Функция „Икономически дейности и услуги“ – 857 464 лв., разпределени по 

дейности: 

1.2.3.8.1. Дейност 829 „Др.дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ – 71 550 

лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови 

правоотношения в размер на 25 700 лв.; 

1.2.3.8.2. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата“ – 157 623 лв.; 

1.2.3.8.3. Дейност 849 „Други дейности по транспорта,пътищата,пощите и 

далекосъобщенията – 21 931 лв.; 

1.2.3.8.4. Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ – 3 000 лв.; 

1.2.3.8.5. Дейност 898 „ Други дейности по икономиката“ – 603 360 лв., в това число 

средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер 

на 283 400 лв.; 

1.2.3.9. Функция „Разходи некласифицирани в другите функции“ – 990 000 лв., 

разпределени по дейности: 

1.2.3.9.1. Дейност 998 Резерв – 990 000 лв ; 

2. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз 

съгласно Приложение № 2, в размер на 2 607 456 лв., разпределени по оперативни програми: 

2.1. ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 167 686 лв.; 

2.2. ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ – 200 938 лв.; 

2.3. ОП „Околна среда“ – 389 761 лв.; 

2.4. „Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица“ – 36 234 лв.; 

2.5. „Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.“ – 1 797 530 лв.; 

2.6. Други европейски средства – 15 307 лв. 

3. Приема инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш за 2022 г. в размер на 

3 663 530 лв., съгласно приложен поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и 

основен ремонт в Община Полски Тръмбеш.(Приложение №3)  



3.1. Одобрява разпределението на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, 

съгласно чл. 51 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година за: 

3.1.1. За основен ремонт на дълготрайни материални активи: 

 Обект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска 

администрация“ – ИП  12 000 лв.; 

 Обект „"Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда ДСП"-РП и 

СМР  24 100 лв.; 

 

 

 Обект „Реконструкция на ул. „Търговска“ 629 800 лв.; 

 „Рехабилитация на общински път VTR 1235 III-504 /Ст.Самболово - П.Сеновец/ -

ИП“  18 200 лв.; 

 Реконструкция на ул. Тракия, гр.Полски Тръмбеш  - 600 лв.; 

 Рекунструкция на ул.Антим I и пл.Славейков гр.П.Тръмбеш – 600 лв.; 

 Обществени зони за отдих в ПИ 57354.300.389 гр.Полски Тръмбеш (Градски 

парк) – 2 050 лв.; 

 Рехабилитация на съществуващ парк УПИ I, кв. 109 по ПУП 

П.Тръмбеш(Славейков) – 39 700 лв.; 

3.1.2. За придобиване на дълготрайни материални активи: 

• Изграждане на фотоволтаична централа с цел собствено потребление  

на ДСП 60 000 лв.; 

 Автомат за продажба на билети – 21 600 лв. 

3.1.3. За придобиване на нематериални дълготрайни активи: 

 Програмен продукт – 2 350 лв.; 

4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2022-2024г., 

съгласно Приложение № 4; 

5. Приема следните лимити за разходи:  

5.1. Социално–битови в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на 

лицата, назначени по трудови правоотношения; 

5.2. Представителни разходи за кмета на общината и кметовете на населени места, в 

размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска 

администрация“; 

5.3. Представителни разходи за общинския съвет в размер до 1 на сто от общия годишен 

размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“. 

6. Приема показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните финанси за 

кметствата, съгласно Приложение № 5. 

7. Утвърждава средства за субсидиране извършването на обществена услуга за 

обществен превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена транспортна схема на община 

Полски Тръмбеш  в размер на 21 931 лв. 

8. Утвърждава разчета за субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел в размер на 468 386 лв., в т. ч.  

- за субсидиране на читалища – 328 386 лв., в т.ч. средства по ЕРС – 309 338 лв.; 

- за субсидиране на спортни клубове – 140 000 лв.,  

9. Утвърждава средства за членски внос в нетърговски организации и дейности в размер 

на 8 550 лв.; 

10. Утвърждава средства за изпълнение на Правилника за условията и реда за 

предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете в Община 

Полски Тръмбеш в размер на 10 000 лв. 

11. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат 

натрупани през 2022 година по бюджета на общината в размер на 15 500 000 лева, като 



наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 % от средно 

годишния размер на отчетените разходи за последните четири години, или 1 760 540 лева. 

12. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат 

поети през 2022 година в размер на 15 500 000 лева, като към края на годината поетите 

ангажименти за разходи задължения не могат да надвишават 50 % от средно годишния размер 

на отчетените разходи за последните четири години, или 5 868 470 лева. 

13. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2022г., 

включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, е 5 000 000 лв. 

14. Максималният размер на общинският дълг към края на 2022 г., включително по 

инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, не може да надвишава 3 000 

000 лв. 

15. Максималният размер на помощта за подпомагане разходите за погребение на 

самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални 

услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, за 2022 г. до 31.03.2022г. е 650 лв. 

и от 01.04.2022г. – 710 лв. 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани 

през 2022г. в размер на 260 000 лв., в т.ч:  

18.1. от данъчни приходи – 130 000 лв.; 

18.2. от приходи и доходи от собственост – 9 000 лв; 

18.3. от общински такси – 121 000 лв.; 

17. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския 

бюджет по тримесечия, разпоредители с бюджет от втора степен и населени места. 

18. Дава съгласие при наличие на свободни средства, същите да бъдат депозирани в 

банка. 

19. Възлага на кмета на общината:  

19.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните разпоредители с 

бюджет; 

19.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при 

нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата за 

финансово управление и контрол; 

20. Предоставя следните правомощия на кмета:  

20.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата 

дейности –между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с изключение 

на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите на 

делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност;  

20.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности между 

утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя 

общия размер на разходите; 

20.3.  Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани 

средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите. 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 448 

 

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: 

1. Одобрява проект за частично изменение на подробен устройствен план – план за улична 

регулация /ЧИ на ПУП – ПУР / за улица от о.т.73-о.т.71-о.т.72 и улица от о.т.250-о.т.71-

о.т.242, с. Обединение и частично изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация за поземлени имоти с идентификатори 53014.500.3202, 53014.500.3201, 

53014.500.3056 и 53014.500.3204 по КК и КР на с. Обединение.  

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

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

чрез Общински съвет-Полски Тръмбеш. 

 

 

Приложения: 1. Проект за частично изменение на подробен устройствен план. 2.Доклад 

от Кмета на Общината; 3. Решение № 646 на Общински експертен съвет по устройство 

на територията от протокол № 1/ 02.03.2022 г. 

  

 

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 449 

 

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

администрация, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост,  чл.79 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с Одитен доклад №0200301021 за извършен 

одит за съответствие при управлението на публичните средства и общинските дейности на 

Община Полски Тръмбеш, област Велико Търново за периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2020 г., 

Общински Съвет - Полски Тръмбеш реши: 

Приема изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, както следва: 

§1 Създава се Член 14а със следни текст: „(14а) Общинският съвет определя с решение 

имотите на територията на общината, извън имотите по чл. 12, ал. 2 от Закона за общинска 

собственост, които се предоставят за управление на съответните кметове на кметства или 

кметски наместници. Решението на Общинският съвет се взема по предложение на Кмета на 

общината.” 

 §2 В чл.17 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Със заповед на Кмета на общината, без търг или конкурс 

се предоставят безвъзмездно, помещения – частна общинска собственост на общинските 

ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за 

политическите партии.” 

2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Кметът на общината издава заповед за настаняване, въз 

основа на която се сключва договор.” 

§3 В чл.23 се правят следните изменения: 

1. Алинея 4 се изменя така: „(4) Наемните правоотношения по чл. 14, ал. 5 и 6 от ЗОС се 

прекратяват със заповед на кмета, в която се посочва основанието за прекратяването на 

наемното правоотношение, събраните доказателства и срокът за опразване, който не може да 

бъде по-дълъг от един месец.” 

2. Алинея 5 се изменя така: „(5) Заповедта по ал. 4 може да се обжалва пред 

Административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира 

изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния 

съд е окончателно.” 

3. Създава се Алинея 6 със следни текст: „(6) Договорите с политическа партия се 

прекратяват, когато партията придобие в собственост помещения от същия вид, годни за 

постоянно ползване, престане да отговаря на условията за предоставяне на общински имот, 

определени с отделен закон, както и в случаите по чл. 32, ал. 3 от Закона за политическите 

партии. Правоотношенията се прекратяват със заповед на кмета на общината, в която се 

посочва основанието за прекратяването на правоотношението, събраните доказателства и 

срокът за опразване, който не може да бъде по-дълъг от един месец. Заповедта на кмета на 

общината подлежи на обжалване пред административния съд по реда на 



Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира изпълнението на заповедта, освен 

ако съдът разпореди друго. Решението на административния съд е окончателно.” 

 

 

 

 

§4 В чл.24 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) При възникване на належаща общинска нужда 

наемателите на помещения по чл. 14, ал. 5 и 6 от ЗОС са длъжни да ги освободят в срок от три 

месеца от връчването на съобщението за освобождаване.” 

2. Алинея 3 се изменя така: „(3) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред 

Административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Жалбата не спира 

изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго. Решението на административния 

съд е окончателно.” 

§5 В чл.46 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) По предложение на Кмета на общината, Общинския 

съвет взема решение за провеждане на публичен търг или публично оповестен  конкурс, което 

може да включва и състава на комисията за провеждането им. Кметовете на кметства, 

кметските наместници или определени от тях служители от съответната администрация се 

включват в състава на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в 

които предоставянето на земи под аренда, на имоти под наем или разпореждането с имоти на 

територията на кметството се извършва от кмета на общината. На основание решението, 

Кметът на общината издава заповед. 

§6 Създава се Глава осма със следния текст:  

„Глава осма 

ОБЩИНСКИ  АТЕЛИЕТА  И  ГАРАЖИ  

 

Чл.80. Кметът на общината организира, ръководи и контролира управлението и 

разпореждането, в съответствие с решенията на общинския съвет на общинските ателиета за 

индивидуална творческа дейност и общински гаражи. 

Чл.81. Наемната цена на ателиета за индивидуална творческа дейност и гаражи се 

определя от общинския съвет. 

Чл.82. Наемателите на общински ателиета за индивидуална творческа дейност и гаражи 

нямат право да ги преотдават на трети лица. 

Чл.83 (1) Общинският съвет, по предложение на кмета на общината утвърждава списък на 

общинските  ателиета  предназначени за: 

     1. отдаване под наем за задоволяване на лични нужди; 

     2. продажба на лица, настанени в тях по административен ред; 

3. продажба,  чрез търг или конкурс, по пазарни цени, по реда на глава шеста от 

настоящата наредба. 

(2) Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, през текущата 

година извършва промени в списъка по ал. 1. 

Чл.84. (1) Право на настаняване в общинско ателие има гражданин с постоянно 

местоживеене на територията на общината, който отговаря на  следните условия: 

1. да е хабилитиран научен работник или да упражнява творческа професия в 

областта на изкуството или културата; 

     2. да не притежава собствено  ателие; 

   3. да не притежава  вила годна за постоянно обитаване; 

     4. да не е придобивал ателие от държавата или общината след 2000г.; 

     5. да не е прехвърлял жилище, вилен имот или ателие на трети лица след 2000 г. 

     (2) Желаещите да наемат ателие, подават заявление до кмета на общината, 

придружено от всички необходими документи,  удостоверяващи правата им по ал. 1. 



     (3) Заявленията се картотекират в отдел „Общинска собственост”. 

Чл.85. (1) Кметът на общината назначава комисия в състав от три до пет члена, за 

разглеждане на заявленията на лицата по чл.84, ал.2 и определя критериите за класиране на 

кандидатите. 

 

 

 

 

 

(2) Комисията по ал. 1 разглежда в едномесечен срок подадените заявления и 

съставя протокол. При наличие на подходящи свободни помещения, предлага на кмета 

на общината да издаде заповед за настаняване. 

(3) Въз основа на заповедта по ал.2, кметът на общината сключва договор за наем. 

Наемната цена се определя по наредба за определяне на базисни цени при договаряне и 

търгове за отдаване под наем на общински имоти и вещи на територията на Община 

Полски Тръмбеш, приета от общинския съвет. 

Чл.86. (1) Право да кандидатства за покупка на ателие има наемател, настанен най-малко 

три години преди подаване на заявлението за закупуване. 

      (2) Заявлението по ал. 1 се подава, чрез кмета на общината до общинския съвет. 

Чл.87. (1) Ежегодно, в срок до 31 март, с решение на общинския съвет, се определят 

общинските гаражи: 

     1. предназначени за отдаване под наем; 

     2. предназначени за продажба. 

     (2) Решението по ал. 1 се приема по предложение на кмета на общината. 

Чл.88. (1) Право на настаняване в общински гараж има гражданин с постоянно 

местоживеене на територията на общината, който отговаря на следните условия: 

             1. да не притежава собствен гараж; 

    2. да не е придобивал гараж от общината или държавата след 1990г. 

    3. да не е прехвърлял жилище, вилен имот или гараж на трети лица след 1990 г. 

      (2) Определянето на наематели на гаражи, общинска собственост, се извършва в 

следната поредност:  

1. на лица с увреждания – собственици или наематели на общинско жилище в 

имота, в който са построени гаражите, при условие, че притежават лек автомобил, и не 

притежават гараж в същото населено място; 

2. на други наематели на общински жилища, собственици на  жилище или ателие 

в имота, в който се намира гаражът, при условие, че притежават лек автомобил и не 

притежават гараж на територията на общината. 

3. ако след предоставянето на гаражи на лицата по т. 1 и т. 2 останат свободни 

гаражи в тях, чрез търг или конкурс, се настаняват и други лица, които притежават лек 

автомобил и не притежават гараж на територията на общината. 

Чл.89. (1) Желаещите да наемат гараж, подават заявление до кмета на общината, 

придружена от всички необходими документи, удостоверяващи правата им по чл. 88. 

     (2) Заявленията се картотекират в отдел „Общинска собственост”. 

Чл.90 (1) Комисията по чл.85, ал.1 разглежда в едномесечен срок подадените заявления и 

съставя протокол като спазва поредността на чл. 88, ал. 2 т. 1 и т. 2. При наличие на свободни 

гаражи предлага на кмета на общината да издаде заповед за настаняване.  

(2) Въз основа на заповедта по ал. 1, кметът на общината сключва договор за 

наем. Наемната цена се определя по наредба за определяне на базисни цени при 

договаряне и търгове за отдаване под наем на общински имоти и вещи на територията на 

Община Полски Тръмбеш, приета от общинския съвет. 

Чл.91. (1) Право да кандидатства за покупка на гараж има наемател, настанен най-малко 

три години преди подаване на заявлението за закупуване. 



    (2) Заявлението по ал. 1 се подава чрез кмета на общината до общинския съвет. 

Чл.92. Гаражите по чл. 88, ал. 2, т. 3 се продават с решение на общинския съвет по реда за 

продажба на общински имоти, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. 

Чл.93. Замяна на общински ателиета или гаражи срещу имоти, собственост на физически 

или юридически лица, се извършва по реда на чл. 40 от ЗОС.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

§7 В Преходни и заключителни разпоредби се създава § 8 със следния текст:   

„§ 8. Ателие за индивидуална творческа дейност, по смисъла на тази наредба, е 

помещение извън жилището, предназначено за упражняване на художествена, архитектурна, 

инженерно-техническа, литературна, научна или друга творческа дейност, чието упражняване 

изисква самостоятелно помещение, както и помещение, в което се упражнява разрешен по 

надлежния ред художествен занаят.” 

 

 

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 №31/31.03.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 450 

 

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 гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.Одобрява запис на заповед за сумата от  144 890,77 лв. (Сто четиридесет и четири 

хиляди осемстотин и деветдесет лева и седемдесет и седем 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 

2022 г., в срок до 6 месеца след изтичане на календарната 2022 г. или 30.06.2023 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 144 890,77 лв. (Сто четиридесет и четири хиляди 

осемстотин и деветдесет лева и седемдесет и седем 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 2022 г., в срок до 6 месеца след 

изтичане на календарната 2022 г. или 30.06.2023 г. 

Приложения: 

1.Докладна записка вх. № РД-01-09-2997/25.03.2022 г. 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 



                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

Справка промяна численост   /Приложение №2/ 
 

№ 

по 

ред 

Структурни звена / Дейност Натурални 

показатели /бр./ 

било към 

31.03.2022 г 

Натурални 

показатели /бр./ 

става към 

01.04.2022 г 

1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

1.8. 

 

 

1.9. 

 

 

 

1.10 

Общинска администрация, 

в т.ч. дофиннасирана 

Кмет на община       

Зам. Кмет на община     

Кмет на кметство  

Кметски наместник    

Секретар на община      

Юрисконсулт  

Главен архитект  

Звено за вътрешен одит 

Дирекция „Бюджет, финанси и административна 

дейност” – обща администрация, в т.ч. 

дофинансирана      

Дирекция „Устройство на територията, общинска 

собственост и регионална политика” – 

специализирана администрация, в т.ч. 

дофинансирана      

Обща и специализирана администрация 

дофинансирана към кметства  

82.5 

23 

1 

2 

10 

4 

1 

1 

0,5 

2 

27,5 

6 

 

 

19,5 

 

3 

 

14 

81.5 

17 

1 

2 

10 

4 

1 

1 

0,5 

2 

26,5 

3 

 

 

19,5 

 

 

 

14 

2. Клубове на пенсионера 10,75 10,75 

3. Домашен социален патронаж 20 19 

4. Спортни бази за спорт за всички 8 7 

5. Озеленяване 5 5 

6. Минерални води и бани 2 2 

7. Музей с местен характер 5 5 

8. Други дейности по икономиката  

в т.ч.: ОП “Поддръжка и ремонт на общ. 

имущество” 

21 

 

14 

22 

 

14 

9. Дейност „Чистота” 

в т.ч.: ОП „Чистота” 

40,75 

21 

40,75 

21 

11. Дейност „Други дейности по селско и горско 

стопанство, лов и риболов”, Звено „Управление 

на общински гори” 

2 2 

 Общо: 197 195 

 

 

 



Приложение №1 – Разпределение на персонала по населени места и дейности към 

01.04.2022г. 

 
Дейности по 

бюджета на 

общината 

Кмет  

Общинска 

администра 

ция 

Кметски 

наместник 

Общинска 

администра 

ция 

Технически 

сътрудник 

Общинска 

администра 

ция 

Клуб на 

пенсионе

ра 

Спортни 

бази 

Чисто

та 
Всичко 

по 

населени 

места Населено 

място 

с. Вързулица  1 1   0,5 2,5 

с. Иванча  1 1 0,5  1 3,5 

с. Каранци  1 0,5 0.5  1 3 

с. Климентово 1  1 0,75  0,75 3,5 

с. Куцина 1  1 0,5  1 3,5 

с. Масларево 1  1 0,5  1 3,5 

с. Обединение 1  1 1  0,5 3,5 

с. Орловец 1  1 0,5  0,5 3 

с. Павел 1  1 0,5  1 3,5 

с. Петко 

Каравелово 

1  1 1 1  4 

с. Полски 

Сеновец 

1  1 1  1 4 

с. Раданово 1  2 1   4 

с. Стефан 

Стамболово 

 1 0.5 0.5  0.5 2.5 

с. Страхилово 1  1 0,5  1 3,5 

Всичко по 

дейности 

10 4 14 8,75 1 9.75 47,5 

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 


