
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №492 

 

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

администрация,чл.52, чл.53 и чл.63, ал.2 от Закон за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество, Общински съвет  Полски Тръмбеш  реши: 

 Изменя и допълва от Правилник за организацията и дейността на Общински съвет гр. 

Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

както следва: 

            1. Било: Чл. 14, ал.1 т.3  влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на 

интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

  Става: Чл. 14, ал.1 т.3  влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на 

интереси по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество 

           2. Било: Чл.15, ал.1, т.4  влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на 

интереси по Закона  за_предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

   

           Става:Чл.15, ал.1, т.4  влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на 

интереси по Закон за противодействие на корупцията и  за отнемане на незаконно придобитото 

имущество. 

         3.Било: Чл.17, ал.5 Председателят не може да участва при вземане на решения, 

които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по 

права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора 

степен включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател 

          Става: Чл.17, ал.5 Председателят не може да участва при вземане на решения, 

които се отнасят до негов частен интерес или до частен интерес на съпруг и роднини по права 

линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен 

включително. В този случай заседанието се ръководи от заместник-председател. 

        4. Било: Чл.25, ал.1, т.11 При влизане в сила на акт, с който е установен 

конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси; 

             Става: Чл.25, ал.1, т.11 При влизане в сила на акт, с който е установен 

конфликт на интереси по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото  имущество. 

          5. Било: Чл.30, ал.1 Общинският съветник не може да участва при вземане на 

решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интерес  или до 

интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен 

включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се 

до интереси на лица, с които се намира в особени отношения (фактическо съжителство, бизнес 

отношения, съсобственост), които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк или 

косвен, материален или нематериален интерес. 

 ал.2 Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, 

преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на 

интереси и да не участва в гласуването. 

 



 

 

 

            Става: Чл.30, ал.1 Общинския съветник на може да участва при вземане на 

решения на общинския съвет, които се отнасят до негов частен интерес или до частен интерес 

на негов съпруг, или лице, с което е във фактическо съжителство, роднини по права линия, по 

съребрена линия до четвърта степен включително, по сватовство до втора степан включително, 

както и по въпроси, отнасящи се до частен интерес на физически или юридически лица, с които 

се намира в икономическа или политическа зависимост и пораждат основателни съмнения в 

неговата безпристрастност и обективност. 

            ал.2 Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинския съветник е длъжен сам, 

преди общинския съвет да започне разискванията, да уведоми за наличието на конфликт на 

интереси и да не участва в обсъждането и гласуването. Това обстоятелство се отразява в 

протокола от съответното заседание. 
            6.  В чл.46, ал.1 се създава нова т.8 - Комисия за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №493 

 

 

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

администрация, във вр. с чл. 266, ал. 2, от Търговския закон, във вр. с чл. 23, ал. 1, т. 15 от 

Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост на общината в търговски 

дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества 

и за сключване на договори за съвместна дейност в Община Полски Тръмбеш, Общински съвет  

гр. Полски Тръмбеш реши: 

1. Удължава срока на ликвидация на „Строителство и благоустройство” ЕООД - в  

ликвидация с 6 /шест/ месеца, считано от изтичането на срока, определен с Решение № 

414/21.12.2017г. на ОбС Полски Тръмбеш  на 20.07.2018 г. до 20.01.2019 г. 

           2. Задължава ликвидатора да извърши необходимите действия за вписване на 

нововъзникналите обстоятелства за дружеството в Търговски регистър към Агенция по 

вписванията. 

           3. Удължава срока на Договор за възлагане на ликвидацията на „Строителство и 

благоустройство” ЕООД - в ликвидация,  с определения с Решение №230/27.10.2016 г. на ОбС 

Полски Тръмбеш ликвидатор – Димитрина Димитрова Алексиева, считано от 20.07.2018г. до 

20.01.2019 г. 

          4. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи Анекс към Договор за 

възлагане ликвидацията на „ Строителство и благоустройство“ ЕООД /01.11.2016 г/., с 

ликвидатора, с който Анекс да бъде удължен срокът на действието му, считано от 20.07.2018г. 

до 20.01.2019г. 

  

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №494 

 

 
На основание чл.21, ал.(1) т.6и т.23, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.124, ал.(2) и ал.(3) от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.37 ал.(2) и 

ал.(3) от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

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

Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш  реши: 

1. Приема промени по Бюджет 2018 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Приходи за делегирани от държавата дейности: 

§§3113-получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди                        +54 200 лв.; 

II. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

1.1. Дейност 738„Читалища“      

§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА                  +54 200 лв.; 

III. Приходи за местни дейности 

1.§§3113-получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди                       -54 200 лв.; 

 

2. § 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите                              -3 154 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)         - 3 154 лв. 

 

3. § 40 00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи               +18 464 лв.; 

в т.ч.: §§ 4040 - постъпления от продажба на земя                         +18464 лв.; 

 

4. § 7600 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за  

средствата от Европейския съюз (нето)                 -4 852 лв.; 

 

IV. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“        

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       -4 852 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                    -4 852 лв.; 

в т. число: 

 §§ 10 51 - командировки в страната                - 1 640 лв.; 

 §§ 10 52 - краткосрочни командировки в чужбина               +1 640 лв.; 

2. Функция „Образование“         +26 800 лв. 

2.1. Дейност 311 „Детски градини“       

§51- 00- Основен ремонт на ДМА                 +26 800 лв.; 

3. Функция „Здравеопазване“     

3.1.Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“   

§51- 00- Основен ремонт на ДМА                   +5 000 лв.; 

4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда“           

4.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“                  -94 690лв.; 

§§ 10 – 30 - текущ ремонт                   + 15 310 лв.; 

§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА                  -110 000 лв.; 

5. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

5.1. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“   



 

  

§ 01 - 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоот.               +5 500 лв.; 

§ 10-00 – Издръжка            -6 950 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА        +1 450 лв.; 

в т. ч. : 

§§ 52 -03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения             +1 450 лв.; 

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

вДейност 701„Дейности по почивното дело и социалния отдих“, в размер на 19 500 лв.; 

5.3. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“       

§ 01 - 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоот.                       +29 100 лв.; 

§ 10-00 – Издръжка          -29 100 лв.; 

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

вДейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, в размер на 83 100 лв.; 

6. Функция „Икономически дейности и услуги“                  +24 000лв.; 

6.1. Дейност 829 Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов 

§ 10-00 – Издръжка               -330 лв.; 

§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности          +330 лв.; 

4.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“                            +24 000 лв.; 

§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА                  +24 000 лв.; 

 

 

 

 

 

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

основен ремонт за 2018 на Община Полски Тръмбеш: 

- обекти финансирани с целева субсидия от ЦБ за капиталови р-ди: 

параграф наименование било става 

§51 00 Основен ремонт на улична мрежа 110 000 0 

§ 51 00 Преустройство на съществуваща сграда за здравна 

служба, в УПИ III-324, кв.43 по ПУП на с.Петко 

Каравелово”- ИП и доклад за съответствие с основните 

изисквания към строежите 

0 5 000 

§ 51 00 Основен ремонт покрив на сградата на НЧ „Отец Паисий”, 

гр. Полски Тръмбеш – СМР, авторски и строителен надзор 

0 54 200 

§ 51 00 Основен ремонт на покрив на сграда-

общинскасобственост, разположена в ПИ с 

идентификатор 57354.300.1154 по КККР на 

гр.ПолскиТръмбеш 

0 24 000 

§51 00 Реконструкция на котелна и отоплителнаинсталация в 

сградата на ДГ «Незабравка», с. Петко Каравелово 

0 26 800 

- обекти финансирани със собствени средства 

параграф наименование било става 

§ 52 03 Хидрофорна система за минерални бани с. Обединение 0 1 450 

 

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

съюз: 

3.1. Проект „Работа“ – Договор №РР-04-12-722# от 05.06.2018г. по ОП РЧР 2014-2020 

параграф наименование разчет 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз 96 073 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС 21 352 

 Всичко приходи: 117 425 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания за персонала 98 505 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодатели 18 920 

 Всичко разходи: 117 425 



 

 

 

3.2. Договор „Управление на риска и защитата от наводнения в трансграничните региони Кълъраш 

и Полски Тръмбеш“, по програма за трансгранично сътрудничество INTEREGV – A Румъния – 

България 2014-2020г.; 

параграф наименование разчет 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за СЕС -16 500 

 

4. Допълва Решение № 429 от 25.01.2018г., както следва: 

 -в т.5.2., след „кмета на общината“ се добавя „и за кметовете на кметства,“, а останалата част от текста 

остава непроменена. 

5. 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” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №495 

 

 

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

администрация, чл.125, ал.4 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.38, ал.4 от 

Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

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

Полски Тръмбеш, Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш реши: 

Приема информация относно актуализираното разпределение на промените по 

приходната и разходната част на Бюджет 2018г. на Община Полски Тръмбеш към 31.03.2018г. 

съгласно представените Приложение №1, Приложение №2 и  Приложение №4. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №496 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общински съвет –гр.Полски Тръмбеш реши: 

Дава съгласие да се отпуснат средства в размер на 2000лв. от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш за 2018 година, за закупуване на народни носии на танцьорите от Клуб за 

народни танци „Мизийци” към Народно читалище „Постоянство 1926” село Петко Каравелово. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №497 

 

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

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

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

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

Тръмбеш, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем в размер на 65 

000,00 лева /Шестдесет и пет хиляди лева/ от бюджетната сметка на извънбюджетна сметка 

/код 7443- за сметките за средства от Европейския съюз и кохезионните структурни фондове/ 

за изпълнение на дейностите по Договор № РР-04-12-722#12/05.06.2018 г. за осигуряване на 

заетост по  Проект „Работа“, подписан между Агенцията по заетостта и Община Полски 

Тръмбеш, финансиран  по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд 

2. Средствата  се възстановяват  в бюджета след получаване на разходите от 

Договарящия орган – Агенцията по заетостта. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

 

          

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №498 

 

 

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

администрация  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите 

към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 

2020 г. с проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ПОЛСКИ 

ТРЪМБЕШ”. 

2. Общинският съвет на гр. Полски Тръмбеш одобрява дейностите, включени в 

проектното предложение, като същевременно същите съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на Община Полски Тръмбеш.  

3. Определя като приоритетен проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА 

В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ”, в съответствие с Приоритет 3: Развитие на ефективна 

инфраструктура, благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда, Цел. 3.4. 

Обновяване на пътната инфраструктура, Мярка 2. Реконструкция и изграждане на улична 

пътна мрежа по населените места в общината, пешеходните площи и площади от Общинския 

план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2014 – 2020г. 

4. Община Полски Тръмбеш да се задължи да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ по проект 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ” 

5.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме всички 

необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община Полски 

Тръмбеш с проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ПОЛСКИ 

ТРЪМБЕШ” по Процедура, чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.001 – 

Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и 

тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

 



 

 6.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на Община Полски 

Тръмбеш 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №499 

 

 

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

администрация,  Общински съвет –гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да кандидатства за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по Процедура 

чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.007 - Спорт „Изграждане, 

реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. с проект „Футболно игрище на малко поле“ , УПИ І-533, кв. 77 по ПУП 

на с. Раданово. 
 

2. Общинският съвет на гр. Полски Тръмбеш одобрява дейностите, включени 

в проектното предложение, като същевременно същите съответстват на приоритетите на 

Общинския план за развитие на Община Полски Тръмбеш.  
 

3. Определя като приоритетен проект „Футболно игрище на малко поле“ , УПИ 

І-533, кв. 77 по ПУП на с. Раданово, в съответствие с Приоритет 3: Развитие на 

ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда, 

Цел. 3.3. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура, Мярка 1. 

Изграждане, реконструкция на обекти в сферата на здравеопазването, спорта, 

образованието и културата и прилежащите им пространства от Общинския план за 

развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2014 – 2020г. 
 

4. Община Полски Тръмбеш да се задължи да спазва законодателството в 

областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на 

финансова помощ по проект „Футболно игрище на малко поле“ , УПИ І-533, кв. 77 по 

ПУП на с. Раданово 
 

5.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме всички 

необходимите фактически и правни действия във връзка с кандидатстването на община 

Полски Тръмбеш с проект „Футболно игрище на малко поле“ , УПИ І-533, кв. 77 по  



 

 

ПУП на с. Раданово по Процедура, чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-7.007 - Спорт „    Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или  

обзавеждане на спортна инфраструктура“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ 

от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата 

за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

6.Изпълнението на настоящото решение възлага на Кмета на Община Полски 

Тръмбеш. 
 

 

 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №500 

 

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

администрация, чл. 24а, ал.10 и ал. 11 от Закона за автомобилните превози, чл. 24, ал.3, чл.47, 

ал.1 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници, Общински съвет-гр. 

Полски Тръмбеш реши: 

1. Определя брой на таксиметровите автомобили работещи на територията на община 

Полски Тръмбеш –  2 броя. 

2. Определя 1 брой таксиметрова стоянка с  2 паркоместа, обозначена със знак Е20, 

намираща се на ул. „Търговска”/паркинг пред административна сграда с адрес: ул. 

„Търговска” №  57/. 

3. Определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един 

километър пробег на територията на община Полски Тръмбеш, както следва: 

 Минимални цени: 

Дневна тарифа за един километър пробег – 0,75 лв с ДДС; 

Нощна тарифа за един километър пробег – 1,00 лв с ДДС; 

 Максимални цени: 

Дневна тарифа за един километър пробег – 1,10 лв с ДДС; 

Нощна тарифа за един километър пробег – 1,60 лв с ДДС; 

 

4. Определя срок на валидност на разрешителното за извършване на таксиметров превоз на 

пътници на територията на община Полски Тръмбеш – 24 месеца. 

 

Приложения: 1. Заявление вх. № РД-01-09-1058/14.06.2018г. от „Речко” ЕООД, гр. 

Полски Тръмбеш с приложените към него документи; 2. Схема за местоположението на 

таксиметровата стоянка.  

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №501 

 

 

 

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

администрация, чл. 129, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Одобрява  подробен устройствен план-план за регулация, във фаза окончателен проект, 

на с.Раданово, община Полски Тръмбеш 

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 на подробен устройствен план – план за регулация на с.Раданово във фаза 

окончателен проект. 

2. Доклад на Кмета на Община Полски Тръмбеш. 

3. Решение № 597 от протокол 05/30.05.2018г. на Общински експертен съвет по устройство 

на територията, гр. Полски Тръмбеш  

 

 

 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №502 

 

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

във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, Общински съвет- гр. Полски Тръмбеш  

реши: 

Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на 

територията на Община Полски Тръмбеш за 2018 г., приета с Решение №423 по Протокол 

№30/25.01.2018 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 2018 г. 

       1.1 Имоти в урбанизираната територия 

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

15 

Терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от улица ок 103 – 173 по ПУП на с.Раданово /имот с 

идентификатор 61279.500.600 по КК и КР на с.Раданово/, публична общинска собственост, за 

поставяне на количка за продажба на варена царевица, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно 

одобрена схема за разполагане на временни съоръжения. 

 

1.2 Земеделски земи: 

землище № имот  НТП местност  площ дка. АОС 

Павел 000 141 Друг селск. терен  13,128 №3716/15.06.2018 г. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ №503 

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

връзка с чл.16, ал.2 и ал.3 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение № 464 по Протокол №32 от 

29.03.2018 г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш и Протокол от 29.05.2018 г. на Комисия назначена със 

Заповед №СА-02-02-550/28.05.2018 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш за провеждане на публичен търг 

с явно наддаване, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Определя ЕТ «Денилена – Цветанка Игнатова», ЕИК 104502738, със седалище и адрес на 

управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. «Стрема» №4,  представлявана от Цветанка Георгиева 

Игнатова, за КУПУВАЧ на общински имот, невключен в имуществото на търговски дружества, 

представляващ сграда с идентификатор 57354.300.2382.5 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с 

предназначение: Сграда за търговия, на един етаж със ЗП 83 кв.м., заедно с отстъпено право на 

строеж върху земята, съобразно застроената и площ, частна общинска собственост, съгласно 

АОС № 3690/16.01.2018 г. на Община Полски Тръмбеш, срещу сумата от 14 500 /четиринадесет 

хиляди и петстотин/ лева, без включен ДДС /сделката не е облагаема с ДДС/. 

2. За настоящото решение, определения купувач да се уведоми писмено. 

3. В 30 дневен срок от уведомяването му, определения купувач следва да внесе сумата от 9 500,00 

/девет хиляди и петстотин/ лева по сметка на Община Полски Тръмбеш – 

BG62UNCR75278442880000, BIC код UNCRBGSF на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, вид 

плащане: 44 55 00, съставляваща разликата от внесения депозит за участие в търга по 

набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш в размер на 5 000,00 /пет хиляди/ лева и цената 

предложена на проведеният публичен търг с явно наддаване в размер на 14 500 /четиринадесет 

хиляди и петстотин/ лева, без включен ДДС /сделката не е облагаема с ДДС/. Депозитът на 

спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на договора за приватизация и се 

прихваща от цената. 

4. Заплащането на сумата по т.3 е основание за подписване на подробен договор за приватизация. 

5. Възлага на Кмета на Общината  да сключи договор със спечелилия търга участник при условията 

на настоящото решение и проекта на договор одобрен с Решение №464/29.03.2018 г на ОбС 

Полски Тръмбеш.  

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

Председател на ОбС: 

                                                                                                /Маринета Йорданова/                                                             

      

 

          

                                                            
Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №504 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 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.5, чл.8, ал.1, 

т.2, чл.10, ал.1 и ал.2, чл.11, ал.2 и ал.3 и чл.12, ал.6 от Наредбата за стопанисване и управление на 

земеделските земи от общинския поземлен фонд на ОбС П.Тръмбеш, Общински съвет Полски 

Тръмбеш,  реши: 

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

следните имоти частна общинска собственост: 

Населено място Номер на имот 

Площ в 

дка. НТП АОС 

с.Каранци №000011 216,348 Друга селскостопанска територия №2930/08.06.2010 г. 

с.Каранци №000028 25,739 Друга селскостопанска територия №2932/08.06.2010 г. 

   Общо 242,087     

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

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

настоящото решение в размер на 6053,00 /шест хиляди петдесет и три/ лева. 

4.Определя депозит за участие в размер на 2000,00 /две хиляди/ 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. 

 

Приложение: 1.Копие на АОС №2930/08.06.2010 г. 2.Копие на АОС  №2932/08.06.2010 г. 

3.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-05-895/28.05.2018 г. 4.Копие на становище на Кмета на 

с.Каранци.  

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ №505 

 
 

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

във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и чл.14, ал.7 от Закона за общинската 

собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш,  реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на ЕТ „ИППМП – Дентална медицина – Д-р Соня 

Минкова Михалева”, ЕИК 104697206, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, 

община Павликени, гр.Павликени, ул.”Хаджи Димитър” №71, част от недвижим имот, а именно: 

Стоматологичен кабинет и част от обща чакалня с обща полезна площ 27,30 кв.м., намиращи се на 

втория етаж в двуетажна сграда – СЗУ с.Страхилово, построена в УПИ IX кв.58 по ПУП на 

с.Страхилово, публична общинска собственост, съгласно АОС №250/24.07.2001 г. на Община Полски 

Тръмбеш, за извършване на първична медико-дентална помощ. 

2. Определя две годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, считано от 01.08.2018 г., 

при месечен размер на наемната вноска 22,20 лева /двадесет и два лева и двадесет стотинки/, с включен 

ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем с ЕТ „ИППМП 

– Дентална медицина – Д-р Соня Минкова Михалева”. 

 

Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-908/30.05.2018 г. 

            2.Копие от АОС №250/24.07.2001 г. 

   

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №506 

 
 

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

администрация във връзка с чл.66а от Закона за общинската собственост, ОбС Полски 

Тръмбеш  реши: 

Приема отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

 

Приложение: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №507 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 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, във връзка с чл.15, ал.3 и ал.5, от Закон за 

устройство на територията, чл.8, ал.1 и ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.46 от Наредбата 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Общински съвет гр. Полски 

Тръмбеш  реши: 

 1.Дава съгласие за промяна на границите на УПИ VIIIа и УПИ IX кв.27, и  площадно 

пространство с О.Т. №№ 198а – 262а – 262 - 263 по ПУП на с.Куцина /ПИ 40782.500.192; ПИ 

40782.500.191 и ПИ 40782.500.195 по КК и КР на с.Куцина/, съгласно изработения проект за частично 

изменение на ПУП за част от стр. кв. 27 по ПУП на с.Куцина.  

2.Обявява земя с площ 123 кв.м. с проектен № ПИ 40782.500.701, представляващи част от ПИ 

40782.500.195 по КК и КР на с.Куцина /имот с О.Т. №№ 198а – 262а – 262 - 263 по ПУП на с.Куцина/, 

попадащи в  УПИ УПИ IX кв.27 по ПУП на с.Куцина, съгласно проектът за частично изменение на 

Подробен устройствен план – план за регулация, за частна общинска собственост. 

3. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи с Ахмед Алиев Ахмедов, с 

адрес с.Петко Каравелово, общ.Полски Тръмбеш, предварителен договор за прехвърляне на 

собственост, в който: 

- Ахмед Алиев Ахмедов, с адрес с.Петко Каравелово, общ.Полски Тръмбеш прехвърля на 

Община Полски Тръмбеш земя с площ 123 кв.м. с проектен № ПИ 40782.500.700, представляващи част 

от ПИ 40782.500.191 по КК и КР на с.Куцина /УПИ IX кв.27 по ПУП на с.Куцина/ попадащи в  улица с 

ОТ №№ 260а – 193, съгласно проектът за частично изменение на Подробен устройствен план – план за 

регулация, срещу сумата от 360,00 лева (триста и шестдесет лева), без ДДС, представляваща пазарната 

оценка на имота.  

- Община Полски Тръмбеш прехвърля на Ахмед Алиев Ахмедов, с адрес с.Петко Каравелово, 

общ.Полски Тръмбеш земя с площ 123 кв.м. с проектен № ПИ 40782.500.701, представляващи част от 

ПИ 40782.500.195 по КК и КР на с.Куцина /имот с О.Т. №№ 198а – 262а – 262 - 263 по ПУП на 

с.Куцина/, попадащи в  УПИ УПИ IX кв.27 по ПУП на с.Куцина, съгласно проектът за частично 

изменение на Подробен устройствен план – план за регулация, срещу сумата от 360,00 лева (триста и 

шестдесет лева), без ДДС /сумата е облагаема с ДДС/, представляваща пазарната оценка на имота.  

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №508 

 

 

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

администрация и чл.8, ал.1 Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски 

Тръмбеш  реши: 

Отказва да предостави част от имот № 270027 – 37,260 дка. в землището на 

с.Обединение, общ.Полски Тръмбеш, с НТП нива, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3661/09.12.2016 г., по исканата от Началника на Общинска служба по земеделие – Полски 

Тръмбеш процедура за обещетение на наследниците на Ангел Пенчев Анев в изпълнение на 

съдебно решение №484/07.06.2007 г. на ВТРС по чл.11, ал.2 от ЗСПЗЗ. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 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 №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №509 

 

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

администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш  реши: 

  Не дава съгласие да  бъде открита  процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно 

наддаване на терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от улица ок 103 – 173 по ПУП на с.Раданово 

/имот с идентификатор  61279.500.600 по КК и КР на с.Раданово/, публична общинска собственост, за 

поставяне на количка за продажба на варена царевица, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена 

схема за разполагане на временни съоръжения. 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 2 9 5 

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

          

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №510 

 

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

администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш  реши: 

1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи Договор със 

Сдружение „Клуб по водни спортове „Добри Динев” гр.Полски Тръмбеш за предоставяне на 

един двоен коридор на късата и дълбока част на открит плувен басейн, намиращ се в гр.Полски 

Тръмбеш - “Плувен комплекс”, представляващ имот с идентификатор 57354.300.2474 по КК и 

КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№3032/28.11.2011г., за нуждите на спортния клуб, за срок от 01.07.2018 г. до 31.08.2018 г. в 

следните часови диапазони: 

– всеки работен ден от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа 

– всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 18:00 до 19:00 часа. 

2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише договор за заем за 

послужване с упълномощен представител на Сдружение „Клуб по водни спортове „Добри 

Динев”  гр.Полски Тръмбеш. 

 

Приложения: 

1. Копие на Искане от Марин Ганчев Маринов – Председател на УС на Сдружение 

„Клуб по водни спортове „Добри Динев” гр.Полски Тръмбеш. 

2. Проект на договор за заем за послужване. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 14 0 2 

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

          

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №35/28.06.2018г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ №511 

 

 

На основание чл.17, ал. 1 т.1 и т.5, и чл.21, ал.1, т.6  и 23  от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласието си за кандидатстване по мярка 01-01 „Осигуряване на достъпна 

среда на обществени сгради”  по Проект “Красива България” към  Министерството на труда 

и социалната политика с проект: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на 

Общински музей гр. Полски Тръмбеш, чрез монтаж на  вертикална лифтова 

платформа” 

2.Общински съвет - Полски Тръмбеш подкрепя проектното предложение: „Осигуряване 

на достъпна среда в сградата на Общински музей гр. Полски Тръмбеш, чрез монтаж на  

вертикална лифтова платформа”; 

3.Дава съгласието си за съфинансиране и изпълнение на горецитирания проект, като 

финансовото участие на Общината ще е 15% от общата  стойност на проекта; 

4.Упълномощава Кмета на Общината да подготви  и внесе в Проект “Красива 

България” към МТСП необходимите документи за кандидатстване. 

 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 16 16 0 0 

 

 

 

 

 

 

Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

          

                                                            

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


