
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №36/28.07.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 508 

 

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

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

чл.3, ал1 от Постановление №128 от 29 юли 2017г., Общински съвет-гр.Полски Тръмбеш реши: 

 

               Определя СУ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш за Средищно училище на 

територията на Община Полски Тръмбеш за учебната 2022/2023 година. 

 

 

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 №36/28.07.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 509 

 

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 соц. рехабил. и интеграция“ - гр. П. Тръмбеш     

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

 и служебни правоотношения        +4 932 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка           -4 932 лв. 

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

правоотношения в Дейност 550 „„Центрове за соц. рехабил. и интеграция“ в размер на 101 532 

лв.; 

 

II.Трансфери -местни дейности 

2.1. Трансфери между бюджети (нето) (§61 00) 

в т.ч.: 

§§ 61 02 - предоставени трансфери (+/-)      +20 000 лв.; 

в т.ч.  

- средства за месечните обезпечения и отчисления за 2022г. по чл.60 и чл.чл.64,  

от Закона за управление на отпадъците      +20 000 лв.; 

 

III.Разходи за местни дейности 

1.3.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално +20 000 лв.; 

стопанство и опазване на околната среда“       

1.3.1.1. Дейност 623 „Чистота“ – гр. Полски Тръмбеш     +20 000 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА       +20 000 лв.; 

1.3.2. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“   

1.3.2.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“- гр. Полски Тръмбеш   

§ 10 00 – Издръжка              -3 000 лв.; 

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

 цел                        +3 000 лв.; 

в т. число: 

- за СКТМ „ЯНТРА“ – гр. Полски Тръмбеш     + 3 000 лв.; 

 

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

активи и основен ремонт за 2022на Община Полски Тръмбеш: 

2.1. Обекти финансирани със средства от месечните обезпечения и отчисления за 2022г. 

по чл.60 и чл.чл.64 от Закона за управление на отпадъците: 

параграф наименование било става 



§ 52 00 Автокран 0 20 000 

 

3. Утвърждава следните промени в план - сметка 2022 г. за дейностите по събиране и 

транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, 

третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане на 

чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните 

образувания в общината 

 

№

  

НАИМЕНОВАНИЕ Приета с 

Решение № 

391 

/23.12.2021 

Актуализ

ирана 

план-

сметка 

І. ПРИХОДИ : 1 444 000 1 444 000 

1 Приходи от такса битови отпадъци 870 000 870 000 

2 Приходи от местни данъци, такси, изравнителна субсидия и 

преходен остатък 

574 000 574 000 

ІІ РАЗХОДИ: 1 444 000 1 444 000 

1 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до 

инсталации и съоръжения за третирането им, както и 

осигуряване на съдове за събиране на битовите отпадъци, с 

изключение на разделното събиране, предварителното 

съхраняване и транспортирането на битовите отпадъци, 

попадащи в управлението на масово разпространени 

отпадъци по Закона за управление на отпадъците - за 

услугата по чл. 62, т. 1 от ЗМДТ 

295 700 295 700 

 

2 Третиране на битови отпадъци, необхванати в управлението 

на масово разпространените отпадъци, както и проучване, 

проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, 

закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци и/или 

други инсталации или съоръжения за оползотворяване и/или 

обезвреждане на битови отпадъци - за услугата по чл. 62, т. 2 

от ЗМДТ 

543 145 523 145 

 в т.ч. за обезпеченията по чл. 60 и отчисленията по чл. 64 

от Закона за управление на отпадъците 

319 900 299 900 

3 Поддържане на чистотата на уличните платна, площадите, 

алеите, парковите и другите територии от населените места 

и селищните образувания в общината, предназначени за 

обществено ползване - за услугата по чл. 62, т. 3 от ЗМДТ 

605 155 625 155 

 

 

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

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №36/28.07.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 510 

 

На основание чл.21, ал.1.т.10 и т.23, чл.21, 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:  

Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 240 000,00 лева /двеста и четиридесет хиляди лева/ за изпълнение 

на дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№BG06RDNP001-19.158-0004-M001/18.05.2021г., проект „Рехабилитация на съществуващ 

парк” в УПИ I, кв.109 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш по Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020г., подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии 

за водено от общностите местно развитие „ на мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие.  

Срокът за погасяване на заема по бюджетната сметка на общината е след верифициране  

на разходите от Държавен фонд „Земеделие”. 

 

 

 

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 №36/28.07.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 511 

 

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 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 г. 

Под №20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 и 29 да се включат следните имоти общинска 

собственост, а именно: 

20 
УПИ III кв. 58 по ПУП на с. Стефан Стамболово с площ 500 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3910/15.07.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

21 
УПИ V кв. 58 по ПУП на с. Стефан Стамболово с площ 500 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3911/15.07.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

22 
УПИ VI кв. 58 по ПУП на с. Стефан Стамболово с площ 500 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3912/15.07.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

23 
УПИ IX кв. 58 по ПУП на с. Стефан Стамболово с площ 500 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3913/15.07.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

24 
УПИ XIV кв. 58 по ПУП на с. Стефан Стамболово с площ 500 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3914/15.07.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

25 
УПИ XIII кв. 58 по ПУП на с. Стефан Стамболово с площ 590 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3915/15.07.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

26 
УПИ II кв. 58 по ПУП на с. Стефан Стамболово с площ 500 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №2392/15.02.2007 г. на Община Полски Тръмбеш. 

27 
УПИ X кв. 58 по ПУП на с. Стефан Стамболово с площ 500 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3807/22.01.2020 г. на Община Полски Тръмбеш. 

28 
УПИ XI кв. 58 по ПУП на с. Стефан Стамболово с площ 500 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3808/22.01.2020 г. на Община Полски Тръмбеш. 

29 
УПИ VI „За навес” кв. 41а по ПУП на с. Каранци с площ 1873 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №2967/25.01.2011 г. на Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

 

 

4.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2022 г. 



1 

Стая №215 с обща полезна площ 18,65 кв.м., находяща се на втория етаж на хотел 

„Есперанто”, представляващ сграда с идентификатор 57354.300.1141.1 по КК и КР на 

гр. Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС №1/17.05.1993 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 №36/28.07.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 512 

 

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

администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.42, ал.4 от 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община 

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

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Сдружение Футболен клуб „Янтра”, ЕИК 

104110089, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Христо Ботев” №36, 

представлявано от Любомир Йосифов Ламбев – Председател на Управителния съвет, върху 

Стая №215 с обща полезна площ 18,65 кв.м., находяща се на втория етаж на хотел „Есперанто”, 

представляващ сграда с идентификатор 57354.300.1141.1 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, 

частна общинска собственост, съгласно АОС №1/17.05.1993 г. на Община Полски Тръмбеш, за 

срок от десет години. 

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши всички законови действия 

по изпълнение на т. 1 от настоящото Решение. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 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 №36/28.07.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 513 

 

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 ал.2, чл.45, ал.1, т.1 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 

Терен с площ 1500,00 кв.м., представляващ част от УПИ IV-276 „за паркинг" в стр.кв.175 

по ПУП на с.Петко Каравелово, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№3275/27.06.2013 г. на Община Полски Тръмбеш. 

2.0пределя срок на наемното правоотношение -10 /десет/ години. 

      3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 240,00 лева /двеста 

и четиридесет лева/, без ДДС /Сумата е облагаема с ДДС/. 

      4.0пределя 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 село Петко Каравелово. 

Приложение: 1.Копие на АОС №3275/27.06.2013 г. на Община Полски Тръмбеш. 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 


