
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 451 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА, чл.13, ал.4, чл.23, т.1 и чл.24, т.1 от 

ЗРР, чл.20, ал.3 и чл.21, ал.1 от ППЗРР, предлагам Общински съвет, гр. Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Приема План за интегрирано развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2021 - 

2027 г. 

Приложения:  

1. План за интегрирано развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2021 – 2027 г. и 

неговите приложения: 

-Приложение 1 - Програма за реализация на ПИРО; 

-Приложение 1A - Индикативен списък на важни за общината проекти; 

-Приложение 2 - Индикативна финансова таблица; 

-Приложение 3 - Матрица на индикаторите; 

-Приложение 4 - Проучване на нагласите, очакванията и намеренията на 

заинтересованите страни, имащи отношение към развитието на община П.Тръмбеш 

2. Протокол от обществено обсъждане 

 

 

 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 452 

 

 

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

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

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

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. в 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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 453 

 

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

местната администрация и чл.26а, ал.2 и ал.5 от Закона за народните читалища Общински съвет 

гр. П.Тръмбеш реши: 

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

Тръмбеш през 2021г.   

2. Приема Отчет за изразходваните средства по бюджета за 2021 г. на Община Полски 

Тръмбеш-дейност „Читалища” 

 

 

 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 454 

 

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 № 430 от Протокол № 31 от 

31.03.2022 г., считано от 01.05.2022 г. до 31.10.2022г., както следва: 

1.1. т.4 Дейност „Спортни бази и спорт за всички“ 22 щ. бройки; 

1.2. т.6 Дейност „Минерални води и бани“   10 щ. бройки; 

2. Останалите раздели и точки не се променят. 

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

съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

 

Справка промяна численост от 01.05.2022г.    
 

№ по 

ред 

Структурни звена / Дейност Натурални 

показатели /бр./ 

било към 01.04.2022 г 

Натурални 

показатели /бр./ 

става към 

01.05.2022 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,  

 

Обща и специализирана администрация дофинансирана 
към кметства  

81.5 

17 

1 

2 

10 

4 

1 

1 

0,5 

2 

26,5 

3 

 

 

19,5 

 

 

 

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 19 19 

4. Спортни бази за спорт за всички 7 22 

5. Озеленяване 5 5 

6. Минерални води и бани 2 10 

7. Музей с местен характер 5 5 



 

 

 

 

 

8. Други дейности по икономиката  

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

22 

 

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: 195 218 

 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 455 

 

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 2022 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.1.1. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“      

1.1.1.1. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“    

§ 10-00 – Издръжка         - 65 000 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА       +65 000 лв.; 

  

II.Трансфери между бюджети (нето) – местни дейности 

1.2.1. § 61 00 - Трансфери между бюджети (нето)    +39 997 лв.; 

 

III.Разходи за местни дейности 

1.3.1. Функция „Общинска администрация“       +5 315 лв.; 
1.3.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       +5 315 лв.; 

§10 00 – Издръжка           +5 315 лв.; 

1.3.2. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“  +39 997 лв.; 

1.3.2.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“     +39 997 лв.; 

§§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА      +39 997 лв.; 

1.3.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“     -39 700 лв.; 

1.3.3.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ + 21 600 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА       +21 600 лв.; 

1.3.3.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство 

благоустройството и регионалното развитие“      -71 300 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка           -31 600 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                     -39 700 лв.; 

1.3.3.3. Дейност 622 „Озеленяване         +10 000 лв. 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА          +10 000 лв.; 

1.3.4. Функция „Други дейности по икономиката“                  +34 385 лв.; 

1.3.4.1. Дейност 827 „Развитие на селските райони“        +39 700 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА             +39 700 лв.; 

1.3.4.2. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“             -5 315 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                -5 315 лв.; 

 

 



 

 

 

 

 

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

активи и основен ремонт за 2022 на Община Полски Тръмбеш: 

2.1. Обекти финансирани със средства от получени целеви субсидии от ЦБ за 

капиталови разходи за 2022: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Реконструкция на ул. «Търговска» - гр.Полски Тръмбеш 

– ИП и СМР вкл.  със средства по ПМС №360/2020 и 

ПМС 377/25.11.2021г. 

629 800 651 400 

§ 52 00 Автомат за продажба на билети 21 600 0 

2.2. Обекти финансирани със средства от получени трансфери между бюджети (нето) - 

§61 00: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда 

ДСП-РП и СМР 

0 39 997 

2.3. Обекти финансирани със средства от преходен остатък по бюджета с източник 

целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и от други бюджетни организации: 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Автомобил 0 65 000 

§ 52 00 Таблет с термален дисплей 5 315 0 

2.4. Обекти финансирани със средства от приватизация: 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Автомат за продажба на билети 0 21 600 

§ 52 00 Косачки  0 10 000 

 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 456 

 

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

6 

Бар с обща полезна площ 101 кв.м., състоящ се от две помещения /с площ съответно 88 

кв.м. и 13 кв.м./, находящ се в Сграда с идентификатор 57354.300.2410.2 по КККР на 

гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3142/02.07.2012 

г. на Община Полски Тръмбеш. 

7 

Сграда с идентификатор 57354.300.2474.4 по КККР на гр.Полски Тръмбеш със ЗП 63 

кв.м. и предназначение: Сграда за търговия, въведена в експлоатация като строеж пета 

категория „Летен бар”, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№3032/28.11.2011 г. на Община Полски Тръмбеш. 

1.3 Водни обекти 

Под №2 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

2 

Поземлен имот с идентификатор 69732.149.80 по КККР на с. Страхилово с площ 25981 

кв.м. и НТП „Рибарник”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3782/11.06.2019 г. 

 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 г. 

Под №10 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

10 

Поземлен имот с идентификатор 40782.500.698 по КККР на с. Куцина, с площ 895 

кв.м., НТП „За друг обществен обект, комплекс”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3732/11.09.2018 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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 457 

 

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

администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от 

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

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

обща полезна площ 101 кв.м., състоящ се от две помещения /с площ съответно 88 кв.м. и 13 

кв.м./, находящ се в Сграда с идентификатор 57354.300.2410.2 по КККР на гр.Полски Тръмбеш, 

публична общинска собственост, съгласно АОС №3142/02.07.2012 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

2. Определя срок на наемното правоотношение 10 години. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 440,00 /четиристотин и 

четиридесет/ лева, без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 500,00 /петстотин/ лева. 

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

тръжна цена. 

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

провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, като извърши 

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за наем 

със спечелилият участник. 

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

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

 

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

 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 458 

 

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

администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от 

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

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

Сграда с идентификатор 57354.300.2474.4 по КККР на гр.Полски Тръмбеш със ЗП 63 кв.м. и 

предназначение: Сграда за търговия, въведена в експлоатация като строеж пета категория 

„Летен бар”, публична общинска собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

2. Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ годишни летни периода, считано 

от 01 юни до 15 септември за 2022 г., 2023 г., 2024 г., 2025 г. и 2026 г. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 450,00 /четиристотин и 

петдесет/ лева, без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 1200,00 /хиляда и двеста/ лева. 

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

тръжна цена. 

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

провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, като извърши 

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за наем 

със спечелилият участник. 

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

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

 

Приложение: 1.Копие на АОС №3032/28.11.2011 г.  

 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 459 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 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-161/06.04.2022 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 редовно 

присъствено заседание на 10.05.2022 г. от 11:00 часа 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 необходимия кворум същото ще се проведе на 12.05.2022 г. от 11:00 часа, Общински 

съвет Полски Тръмбеш определя Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров 

Чакъров да вземе участие в редовното присъствено заседание на общото събрание, а при 

невъзможност да участва Общински съвет Полски Тръмбеш определя Николай Георгиев 

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

участва вместо него, като гласува както следва: 

По точка 1 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на отчета за дейността на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, 

гр.Велико Търново за 2021 г., на основание чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК” - 

да гасува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на отчета за изпълнение 

на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” 

ООД, гр.Велико Търново за 2021 г., на основание чл.9, ал.2 във връзка с чл.26, ал.3 от 

ПОДАВиК” - да гасува положителен вот. 

По точка 3 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на бюджета на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, 

гр.Велико Търново за 2022 г., на основание чл.9, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 от ПОДАВиК” - 

да гасува положителен вот. 

По точка 4 от дневния ред: „Приемане на решение за одобряване на подробна 

инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и съоръжения, публична 

държавна и публична общинска собственост през 2022 г.” – да гасува положителен вот. 

По точка 5 от дневния ред: „Приемане на решение членовете на Асоциацията, 

пропорционално на гласовете им в общото събрание, да финансират месечните разходи на 

Асоциацията за 2023 г. до приемане на бюджета й, в размер на 1/12 от разходната част на 

бюджета за предходната 2022 г.” - да гасува положителен вот. 

По точка 6 от дневния ред: „Други – Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка с 

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

интересите на общината. 

 

  

 



 

 

 

 

Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-3597/11.04.2022 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; 

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

4.Проект на решение по т.3 от дневния ред; 

5.Проект на решение по т.4 от дневния ред; 

6.Проект на решение по т.5 от дневния ред. 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 460 

 

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 в Община Полски Тръмбеш 

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 40782.500.698 по КККР на с. Куцина, с площ 895 кв.м., НТП „За друг 

обществен обект, комплекс”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3732/11.09.2018 г. 

на Община Полски Тръмбеш. 

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

размер на 4 470,00 лева /четири хиляди четиристотин и седемдесет 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 1 500,00 лева /хиляда и петстотин 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. Куцина. 

 

Приложение: 1.Копие от АОС №3732/11.09.2018 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

оценка.; 3.Копие от доклад за пазарна оценка.; 4.Копие от заявление №СА-02-05-

2860/22.03.2022 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 15 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 461 

 

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 присъствен публичен търг с тайно наддаване по 

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

разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш, на недвижими имоти, частна 

общинска собственост, находящи се в село Климентово, като приема изготвените пазарни 

оценки на имотите и определя начална тръжна цена съответно:  

1.1 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, с начална 

тръжна цена 2 360,00 лева /две хиляди триста и шестдесет лева/ без включен ДДС. 

1.2 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, с начална 

тръжна цена 2 300,00 лева /две хиляди и триста лева/ без включен ДДС. 

1.3 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, с начална 

тръжна цена 6 000,00 лева /шест хиляди лева/ без включен ДДС. 

2.Определя депозит за участие в размер на 50 % от началната тръжна цена на имота, за 

който се кандидатства. 

3.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 за всеки имот. 

4. 30% от постъпленията от продажбата на имотите по т.1 да се използват за 

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

инфраструктура на територията на село Климентово. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-1860/23.02.2022 г. 

  2. Копие от АОС №3898/01.03.2022 г. 

  3. Копие от АОС №3899/01.03.2022 г. 

  4. Копие от АОС №3900/01.03.2022 г. 

  5.Копие от удостоверения за данъчна оценка на имотите. 

  6.Копие от доклад за пазарна оценка на имотите. 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 462 

 

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

администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 от  Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Полски Тръмбеш, 

във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 и ал.2 от 

Закона за общинската собственост и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС – Полски Тръмбеш, Общински съвет гр. Полски 

Тръмбеш реши: 

 1.Дава съгласие за промяна на границите на УПИ I879, УПИ II933, УПИ III880 и УПИ 

VI937 от стр.кв.100, улица о.т. 318 – о.т. 405, УПИ I946, УПИ II947,УПИ III948 и УПИ V950 от 

стр.кв.100б по ПУП на с.Страхилово /ПИ с идентификатори 69732.500.879, 69732.500.933, 

69732.500.880, 69732.500.937, 69732.500.881, 69732.500.882, 69732.500.946, 69732.500.947, 

69732.500.948 и 69732.500.950 по КККР на с.Страхилово/ по следния начин:  

- Обединяване на УПИ I879 кв.100 с УПИ II933, УПИ III880 и УПИ VI937 от стр.кв.100, 

част от улица с ОТ №№ 317 – 404, част от УПИ I946, част от УПИ II947 и част от УПИ V950 от 

стр.кв.100б по ПУП на с.Страхилово в един нов УПИ I „За фотоволтаична система” кв.100 по 

ПУП на с.Страхилово с площ 92 798 кв.м. /обединяване на ПИ с идентификатор 69732.500.879 

със следните ПИ с идентификатори 69732.500.933, 69732.500.880, 69732.500.937, част от 

69732.500.881, част от 69732.500.882, част от 69732.500.946, част от 69732.500.947, и част от 

69732.500.950 по КККР на с.Страхилово в един нов имот с проектен идентификатор 

69732.500.1275 по КККР на с.Страхолово с площ 92 798 кв.м./, съгласно проектът за частично 

изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. 

- 329 кв.м. от УПИ II947 стр.кв. 100б по ПУП на с.Страхилово /ПИ с идентификатор 

69732.500.947 по КККР на с.Страхилово/ преминават към УПИ III948 стр.кв. 100б по ПУП на 

с.Страхилово /ПИ с идентификатор 69732.500.948 по КККР на с.Страхилово/, а 329 кв.м. от 

УПИ III948 стр.кв. 100б по ПУП на с.Страхилово /ПИ с идентификатор 69732.500.948 по КККР 

на с.Страхилово/ преминават към нов уличен участък с о.т. 405 – о.т. 318., съгласно проектът за 

частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. 

- 214 кв.м. от УПИ V950 стр.кв.100б по ПУП на с.Страхилово /ПИ с 

идентификатор69732.500.950 по КККР на с.Страхилово/ и 306 кв.м. от УПИ I946 стр.кв.100б по 

ПУП на с.Страхилово /ПИ с идентификатор69732.500.946 по КККР на с.Страхилово/ 

преминават към нов уличен участък с о.т. 405 – о.т. 318., съгласно проектът за частично 

изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. 

2.Обявява за частна общинска собственост: 1097 кв.м., представляващи част от улица 

ПИ с идентификатор 69732.500.881 по КККР на с.Страхилово и 2824 кв.м., представляващи 

част от улица ПИ с идентификатор 69732.500.882 по КККР на с.Страхилово, попадащи в 

новообразувания УПИ I „За фотоволтаична система” кв.100 по ПУП на с.Страхилово /ПИ с 

проектен идентификатор 69732.500.1275 по КККР на с.Страхилово/, съгласно проектът за 

частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване. 

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

общинска собственост:  

 

 



 

- ПИ с идентификатор 69732.500.933 по КККР на с.Страхилово /УПИ II933 стр.кв.100 по 

ПУП на с.Страхилово/, с площ 2914 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов обект”, 

частна общинска собственост, съгласно АОС № 3893/24.01.2022 г., 

- ПИ с идентификатор 69732.500.880 по КККР на с.Страхилово /УПИ III880 стр.кв.100 

по ПУП на с.Страхилово/, с площ 3035 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов 

обект”, частна общинска собственост, съгласно АОС № 3892/24.01.2022 г., 

- ПИ с идентификатор 69732.500.937 по КККР на с.Страхилово /УПИ VI937 стр.кв.100 

по ПУП на с.Страхилово/, с площ 1947 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов 

обект”, частна общинска собственост, съгласно АОС № 3891/24.01.2022 г., 

- 1097 кв.м. с проектен идентификатор 69732.500.1278, представляващи част от ПИ с 

идентификатор 69732.500.881 по КККР на с.Страхилово с НТП „За второстепенна улица”, 

частна общинска собственост, 

- 2824 кв.м. с проектен идентификатор 69732.500.1288, представляващи част от ПИ с 

идентификатор 69732.500.882 по КККР на с.Страхилово с НТП „За второстепенна улица”, 

частна общинска собственост, 

- 4751 кв.м. с проектен идентификатор 69732.500.1280, представляващи част от ПИ с 

идентификатор 69732.500.946 по КККР на с.Страхилово /УПИ I946 стр.кв.100б по ПУП на 

с.Страхилово/ с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 3895/25.01.2022 г., 

- 2651 кв.м. с проектен идентификатор 69732.500.1282, представляващи част от ПИ с 

идентификатор 69732.500.947 по КККР на с.Страхилово /УПИ II947 стр.кв.100б по ПУП на 

с.Страхилово/ с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 3890/24.01.2022 г., 

- 7470 кв.м. с проектен идентификатор 69732.500.1286, представляващи част от ПИ с 

идентификатор 69732.500.950 по КККР на с.Страхилово /УПИ V950 стр.кв.100б по ПУП на 

с.Страхилово/ с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 3889/24.01.2022 г., 

попадащи в новообразувания УПИ I „За фотоволтаична система” кв.100 по ПУП на 

с.Страхилово с площ 92 798 кв.м. /ПИ с проектен идентификатор 69732.500. 1275 по КККР на 

с.Страхолово с площ 92 798 кв.м./, съгласно проектът за частично изменение на Подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване,  

на ”АГРОКОМ” ЕООД, ЕИК 104593232, със седалище и адрес на управление: гр.Велико 

Търново, ул.”Васил Левски” №15 ет.7, представлявано от Управителя Григор Петров Григоров, 

собственик на Поземлен имот с идентификатор 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово с 

площ 66109 кв.м. и НТП „За електроенергийното производство” /УПИ I879 стр.кв.100 по ПУП 

на с.Страхилово/, съгласно Договор за продажба на недвижим имот от 03.08.2021 г., срещу 

сумата от 93 800,00 лева (деветдесет и три хиляди и осемстотин лева), без ДДС, 

представляваща пазарната оценка на предаваемите части. ”АГРОКОМ” ЕООД, ЕИК 104593232, 

да заплати: цената на предаваемите части; 3% местен данък изчислен върху стойността на 

имотите предмет на продажбата по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци  и такси, и 

чл. 33, ал. 2 от Наредба № 22 за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Полски Тръмбеш; ДДС определен съобразно чл. 26, ал. 1, ал. 2, и ал. 3, т. 1 от ЗДДС; 

както и сумата от 200,00 /двеста/ лева, представляваща стойността на оценката, която се 

възстановява от КУПУВАЧА, съгласно чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, управление 

и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш. 

4.Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да прехвърли на Земеделски производител 

Георги Пеев Караиванов, 329 кв.м. с проектен идентификатор 69732.500.1283, представляващи 

част от ПИ с идентификатор 69732.500.947 по КККР на с.Страхилово /УПИ II947 стр.кв.100б 

по ПУП на с.Страхилово/ с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС № 3890/24.01.2022 г., които преминават към УПИ III948 стр.кв. 



100б по ПУП на с.Страхилово /ПИ с идентификатор 69732.500.948 по КККР на с.Страхилово/, 

като в замяна Община Полски Тръмбеш придобие 329 кв.м. с  

 

 

 

проектен идентификатор 69732.500.1285, представляващи част от ПИ с идентификатор 

69732.500.948 по КККР на с.Страхилово /УПИ III948 стр.кв.100б по ПУП на с.Страхилово/ с 

НТП „За друг вид производствен, складов обект”, собственост на Земеделски производител 

Георги Пеев Караиванов, които преминават към нов уличен участък с о.т. 405 – о.т. 318., 

съгласно проектът за частично изменение на Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване. Пазарната стойност на 329 кв.м. с проектен идентификатор 69732.500.1283, 

представляващи част от ПИ с идентификатор 69732.500.947 по КККР на с.Страхилово и 

пазарната стойност на 329 кв.м. с проектен идентификатор 69732.500.1285, представляващи 

част от ПИ с идентификатор 69732.500.948 по КККР на с.Страхилово е една и съща, а именно 

1160,00 лева. 

5.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури. 

 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 463 

 

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

администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от 

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

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

Стоматологичен кабинет и 1/3 от коридор /чакалня/ с обща полезна площ 17,50 кв.м., заедно 

със съответното оборудване, намиращи се в сградата на СЗУ с .Полски Сеновец, построена в 

УПИ I-436 кв. 55 по ПУП на с. Полски Сеновец, публична общинска собственост, съгласно 

АОС №122/12.07.1999 г. на Община Полски Тръмбеш, за извършване на извънболнична 

помощ. 

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

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 33,00 /тридесет и три/ 

лева, без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ лева. 

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

тръжна цена. 

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

провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, като извърши 

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за наем 

със спечелилият участник. 

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

дейности от местно значение на територията на село Полски Сеновец. 

 

Приложение: 1.Копие на АОС №122/12.07.1999 г. 2.Копие на заявление с рег.индекс 

№СА-02-05-8260/01.04.2022 г. 

 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 464 

 

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

администрация, чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, ал.1 от  Наредбата за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС - Полски Тръмбеш, 

във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, от Закона за устройство на територията, чл.8, ал.1 и ал.2 от 

Закона за общинската собственост и чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на ОбС – Полски Тръмбеш, Общински съвет гр. Полски 

Тръмбеш  реши: 

 1.Дава съгласие за промяна на границите на УПИ VI2072 от стр.кв.84 и част от улица ОТ 

№№ 387-287-286 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш /ПИ с идентификатори 57354.300.2072 и 

57354.300.2093 по КККР на гр.Полски Тръмбеш/ по следния начин: 710 кв.м., представляващи 

част от ПИ с идентификатор 57354.300.2093, чрез промяна на уличната регулация да се 

включат към контура на УПИ VI2072 от стр.кв.84 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш /ПИ с 

идентификатор 57354.300.2072 по КККР на гр.Полски Тръмбеш/. 

2.Обявява за частна общинска собственост: 710 кв.м., представляващи част от улица ПИ 

с идентификатор 57354.300.2093 по КККР на гр.Полски Тръмбеш, включващи се в контура на 

УПИ VI2072 от стр.кв.84 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш /ПИ с идентификатор 57354.300.2072 

по КККР на гр.Полски Тръмбеш/, съгласно проектът за частично изменение на Подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване. 

3.Дава съгласие за прехвърляне на собствеността, чрез продажба на 710 кв.м., 

представляващи част от улица ПИ с идентификатор 57354.300.2093 по КККР на гр.Полски 

Тръмбеш, частна общинска собственост, включващи се в контура на УПИ VI2072 от стр.кв.84 

по ПУП на гр. Полски Тръмбеш /ПИ с идентификатор 57354.300.2072 по КККР на гр.Полски 

Тръмбеш/, съгласно проектът за частично изменение на Подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване, на ”СТРОЙКО-Д” ООД, ЕИК 104620590, със седалище и адрес на 

управление: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Яворова” №20, представлявано от Управителя Любомир 

Андреев Дочев, собственик на УПИ VI2072 от стр.кв.84 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш /ПИ с 

идентификатор 57354.300.2072 по КККР на гр.Полски Тръмбеш/, съгласно Нотариален акт 

№2807 от 28.11.2006 г., Нотариален акт №3074 от 12.12.2006 г., Нотариален акт №149 от 

10.02.2009 г. и Договор от 06.10.2009 г. за промяна граници на съседни имоти по реда на чл.17, 

ал.5 от ЗУТ, срещу сумата от 7 960,00 лева (седем хиляди деветстотин и шестдесет лева), без 

ДДС, представляваща пазарната оценка на предаваемата част. ”СТРОЙКО-Д” ООД, ЕИК 

104620590, да заплати: цената на предаваемата част; 3% местен данък изчислен върху 

стойността на имота предмет на продажбата по реда на чл. 47, ал. 2 от Закона за местните 

данъци  и такси, и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 22 за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Полски Тръмбеш; ДДС определен съобразно чл. 26, ал. 1, ал. 2, и ал. 3, 

т. 1 от ЗДДС; както и сумата от 100,00 /сто/ лева, представляваща стойността на оценката, която 

се възстановява от КУПУВАЧА, съгласно чл. 28 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш. 

 

 



 

 

4.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури. 
 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 465 

 

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

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

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

участието в граждански дружества и сключването на договори за съвместна дейност от община 

Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                                

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

представлява Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р 

Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново. 

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

на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново, което ще се проведе на 04.05.2022г. 

от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град Велико Търново, 

ул. „Ниш“ №1, а при липса на кворум същото ще се проведе на 20.05.2022 г. в същия час, на 

същото място и при същия дневен ред и условия, Общински съвет Полски Тръмбеш определя 

Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе участие в редовно 

годишно заседание на общото събрание, а при невъзможност да участва Общински съвет 

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

вместо него, като гласува както следва: 
По точка 1 от дневния ред: 
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021 година; 

с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейността на дружеството за 2021 

година". – да гласува положителен вот. 
По точка 2 от дневния ред: 
2. Одобряване на заверения от назначения регистриран одитор годишен финансов отчет 

на дружеството за 2021г., с проект за решение: „ОСА одобрява годишния финансов отчет на 

дружеството за 2021 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на 

финансовия отчет за 2021 г." – да гласува положителен вот. 
            По точка 3 от дневния ред: 

3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2021 г., с проект за решение: 

„ОСА приема консолидирания доклад за дейността за 2021 г." – да гласува положителен вот. 
            По точка 4 от дневния ред: 

4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2021 г., заверен от 

назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания финансов отчет за 

2021 г., с проект за решение: „ОСА одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2021 

г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка на консолидирания 

финансовия отчет за 2021 г." – да гласува положителен вот. 
            По точка 5 от дневния ред: 

5. Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на годишния финансов отчет и на 

консолидирания финансов отчет за 2022 година; с проект за решение: „Общото събрание 

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



на консолидирания финансов отчет за 2022 г. предложения за такъв от Съвета на 

директорите".– да гласува положителен вот. 

 

 
            По точка 6 от дневния ред: 

 6. Вземане на решение за разпределяне на печалбата от дейността на 

дружеството за 2020 година и за 2021 година; с проект за решение: ,,а) На основание 

чл.33, т. 1 от Устава на дружеството, една десета част от реализираната печалба от 

дейността на дружеството за 2020 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен", а 

останалата част да остане на разположение на дружеството, като да бъде отнесена за 

погасяване на загуби от минали отчетни периоди; б) На основание чл. 33, т. 1 от Устава 

на дружеството, една десета част от реализираната печалба от дейността на дружеството 

за 2021 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен", а останалата част да остане на 

разположение на дружеството, като да бъде отнесена за погасяване на загуби от минали 

отчетни периоди." – да гласува положителен вот. 
         По точка 7 от дневния ред: 

   7.   При разглеждане на други точки, представителят на Община Полски Тръмбеш – да 

гласува съгласно вътрешните си убеждения и в интересите на Общината. 

 

 

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 №32/21.04.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 466 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл.23 ал.1 т.2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Полски Тръмбеш , неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Полски Тръмбеш 

реши: 

Приема Декларация относно членството на Република Северна Македония в 

Европейския съюз, както следва: 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 
 

Ние, общинските съветници в Община ПОЛСК ТРЪМБЕШ призоваваме 

Народното събрание и  Министерския съвет на Република България да се придържат 

стриктно към Рамковата позиция по отношение членството на PC Македония в ЕС ш 

декларацията, приета единодушно от 44-то Народно събрание, отстоявани безапелационно 

от българска страна допреди няколко месеца. 

За нас, като представители на българското общество в местната власт, е напълно 

недопустимо отстъплението от страна на властимащите у нас от основните постулати, 

залегнали в Договора за добросъседство между Република България и Република Северна 

Македония. 

След десетилетията на насаждан антибългаризъм, репресии и гонения над хората с 

българско самосъзнание в Македония, след целенасочената подмяна на историята, 

македонистката пропаганда в училищата и по медиите от другата страна на границата, 

днес ставаме свидетели на нещо още по-опасно, а именно - правителството вече е на път 

да предаде българския национален интерес в Македония. Въпрос на дни или най-много на 

един-два месеца е да бъде дадена зелена светлина за започване на преговори между 

Скопие и Брюксел. 

Водени от вярата, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на 

човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, 

както и на зачитането на правата на човека, включително правата на лицата, които 

принадлежат към малцинства, ние сме силно притеснени за бъдещето на нашите 

сънародници от другата страна на границата. Това са все принципи, които категорично не 

се прилагат в Република Северна Македония спрямо местните българи. Въпреки договора 

за добросъседство, в страната не се прекратяват различните форми на „говор на омраза" 

по отношение на България и на местните граждани с българско самосъзнание, 

включително и в медиите. Македонското правителство осуети общото честване на най-

високо политическо ниво на 150-тата годишнина от рождението на Гоце Делчев, а след 

края на церемонията беше извършено посегателство срещу българския трибагреник. 

Действие, за което не е известно да е потърсена наказателна отговорност от 

извършителите. 



Ето защо ние, общинските съветници в Общински съвет - Полски Тръмбеш 

считаме, че прибързаната подкрепа за еврочленство на Република Северна Македония не е 

справедлива пред съдбата на онези, които се бориха и умираха с българското име на уста. 

Несъстоятелна е и с оглед на националния ни интерес. И не е нужно. Нужно е Скопие да  

 

 

 

признае историческата истина. Тя е една: поне до средата на миналия век думите 

българин и македонец са синоними и няма никакво съмнение какво е етническото 

съзнание на огромната част от народа в географската област Македония. И днес немалка 

част от гражданите на Северна Македония са запазили българско съзнание или родов 

спомен. И техните права и достойнство следва да се зачитат. Повече от 120 хиляди 

македонци са получили българско гражданство, доказвайки българския си произход. В 

същото време едва малко над 3 хил. са се осмелили да се декларират като българи при 

преброяването там, което е също много ясен знак за пълзящия репресивен македонизъм. 

Скопската пропаганда е пагубна и тя не спира да работи срещу българския национален 

интерес. За съжалеше обаче това вече се случва и с активниото действие и бездействие на 

българската държава, което за нас би било национално предателство. 

Категорични сме, че България трябва да даде път за преговори за членство на 

Република Северна Македония, само ако бъдат спазени всички условия от Договора за 

добросъседство, който към днешна дата се нарушава тенденциозно едностранно само от 

политиците от другата страна на границата. Правата на македонските българи трябва да 

бъдат гарантирани ясно и категорично, включително чрез записването им в 

Конституцията на Република Северна Македония, и трябва да бъдат спазвани. 

Историческите манипулации и лъжи трябва да бъдат заличени от учебниците. 

Коминтерновската македонистка пропаганда трябва да бъде заличена веднъж завинаги, 

заедно с езика на омразата от страна на Скопие. 

Необходимо е също бързо и коректно придвижване на спорните въпроси в общата 

комисия по историческите проблеми. Важно е да има и продължаващо активизиране на 

икономическите и културните връзки - в противовес на столетната блокада срещу 

България и всичко българско. Всичко това следва да е обвързано с конкретни срокове и 

резултати. 

Всичко друго означава продължаващо обезбългаряване. Нещо по-лошо: освен, че 

хората с българско самосъзнание и гражданство са дискриминирани днес от страна на 

властите в Скопие, там продължава и десетилетната политика българското да се заличава 

и със задна дата. Затова и нашата позиция спрямо Скопие не е просто недоразумение за 

историята, това е отстояване на ценности и истини. България защитава именно 

европейските ценности, човешките права, свободата, истината и спазването на 

договорите. 

Считаме, че моментът днес е исторически, като представители на българския 

народ, избрани на редовни избори, народните представители и министрите са длъжни да 

направят всичко възможно да бъде защитен българският национален интерес в Македония 

и едва след това да се грижат за стабилността на Западните Балкани и бъдещето на 

Европейския съюз. 

Призоваваме да не бъде допускано национално предателство, което българският 

народ няма да прости! 

Ние, общинските съветници в Общински съвет - Полски Тръмбеш изразяваме тази 

позиция, като глас на голяма част от българското общество. 

 

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 


