
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 523 

 

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

администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски закон и чл.9, ал.1, т.3 от „Наредба 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“ на Общински съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                                  

 Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр Полски Тръмбеш за периода 

01.04.2022г. до 30.06.2022г. 

 

 
 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 524 

 

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

местната администрация и чл. 137 ал.2 от  Закона за публичните финанси чл. 21, ал.1, т.23 от 

ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната Общински съвет – гр. Полски 

Тръмбеш реши: 

1. На основание чл.21, ал.(1), т.6 , чл.21, ал.2 от ЗМСМА и  чл.137, ал.2, от Закона за 

публичните финанси , приема  отчета по приходната и разходната част на бюджета и по 

сметките за средствата от Европейския съюз  и други средства на Община Полски Тръмбеш за 

периода 01.01.2022г.- 30.06.2022г. по Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3, и 

Разчет за финансиране на капиталовите разходи на Община Полски Тръмбеш за периода 

01.01.2022г.- 30.06.2022г.   -  по Приложение № 4. 

2. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките 

в страната приема отчета за  изразходените средства за командировки на Кмета на Община 

Полски Тръмбеш и Председателя на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за периода 

01.01.2022г.- 30.06.2022г.  - по Приложение № 5 и Приложение № 6. 

 
 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 525 

 

 

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

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

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

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

Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш реши: 

Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по приходната 

и разходна част на Бюджет 2022 г. на Община Полски Тръмбеш към 30.06.2022г, съгласно 

представените Приложение №1, Приложение №2, Приложение №4 и Приложение №5. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 526 

 

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

местната администрация, чл.83, ал.(2), 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 „Отбрана и сигурност“        

1.3.1.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“     

§ 10-00 – Издръжка                 -1 800 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА              +1 800 лв.; 

 

II. Приходи за местни дейности         +1 257 920 лв.; 

1.2.1. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите          -259 132 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)              -259 132 лв.; 

1.2.2. Постъпления от продажба на нефинансови активи                 +1 517 052 лв.; 

в т. ч.: 

§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради           +16 631 лв.; 

§§ 40 24 - постъпления от продажба на транспортни средства             +603 лв.; 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя        +1 499 818 лв.; 

  

III. Трансфери – местни дейности           +294 900 лв.; 

1.5.1. § 61 00 – Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето) +294 900 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)       +294 900 лв.; 

 

IV.Временни безлихвени заеми – местни дейности                      -14 186 лв.; 

1.6.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки  

за средствата от Европейския съюз (нето)                        -  14 186 лв.; 

 

V.Разходи за местни дейности 

1.5.1. Функция „Общинска администрация“             +5 060 лв.; 

1.5.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       

1.5.1.1.1 Дейност 122 „Общинска администрация“ – с. Раданово         +1 250 лв.; 

§10 00 – Издръжка                 +1 250 лв.; 

1.5.1.1.2 Дейност 122 „Общинска администрация“ – с. Ст. Стамболово        +2 700 лв.; 

 



 

 

 

§10 00 – Издръжка                 +2 700 лв.; 

1.5.1.1.3 Дейност 122 „Общинска администрация“ – с. П. Сеновец          +1 110 лв.; 

§10 00 – Издръжка                 +1 110 лв.; 

 

1.5.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“        +1 550 146 лв.; 

1.5.2.1 Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“     +1 231 020 лв.; 

1.5.2.1.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 

                ул. мрежа“ гр. П Тръмбеш           +1 231 020 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка              +1 231 020 лв. 

1.5.2.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие;                       +19 226 лв.; 

1.5.2.2.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие- гр. П. Тръмбеш             -1 351 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                    -3 727 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                 +2 376 лв.; 

1.5.2.2.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие – с. Страхилово           +13 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                 +13 000 лв.; 

1.5.2.2.3. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие – с. Павел              +3 630 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                   +1 376 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                 +2 254 лв. 

1.5.2.2.4. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие – с. Петко Каравелово            +3 947 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                   +2 351 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                +1 596 лв.; 

1.5.2.3 Дейност 623 „Чистота“                    +299 900 лв.; 

1.5.2.3.1. Дейност 623 „Чистота“ – Полски Тръмбеш          +299 900 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка               +299 900 лв.; 

 

1.5.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“           +2 614 лв.; 

1.5.3.1. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата 

 и етнографски комплекси с местен характер“               +2 614 лв.; 

1.5.3.1.1. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата 

 и етнографски комплекси с местен характер“ – гр. Полски Тръмбеш           +2 614 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                   +2 614 лв.; 

 

1.6.1. Функция Разходи некласифицирани в другите функции          -19 186 лв.; 

998 „Резерв“ 

§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи           -19 186 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 преходен остатък по бюджета с източник 

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

параграф наименование било става 

§ 52 00 Компютри 0 1800 



2.2. Обекти финансирани със средства от продажба на ДМА 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Оборудване на площадки за игра 0 6 226 

 

 

2.3. Обекти финансирани от сметки за средства от ЕС: 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Дробилка за клони 0 46 728 

 

3. (1). Дава съгласие средствата за отчисления и обезпечния по чл. 60, ал. 2, т. 1 и т. 2 и 

чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за 2022 г. в размер до 299 900 лв., да 

останат по сметката на Общината и бъдат разходвани, чрез вътрешни компенсирани 

промени, без да се изменя приетият от общинския съвет начин за определяне и размер на 

таксата за битови отпадъци, за дофинансиране на планираните разходи, заложени в План-

сметката по чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) за 2022 г. на Община 

Полски Тръмбеш. 

(2). 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 

/23.12.202

1 

Утвърдена 

план-

сметка с 

Решение № 

509/28.07.2

022г. 

 

Актуализ

ирана 

план-

сметка 

І. ПРИХОДИ : 1 444 000 1 444 000 1 444 000 

1 Приходи от такса битови отпадъци 870 000 870 000 870 000 

2 Приходи от местни данъци, такси, изравнителна 

субсидия и преходен остатък 

574 000 574 000 574 000 

ІІ РАЗХОДИ: 1 444 000 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 

295 700 295 700 404 700 

2 Третиране на битови отпадъци, не обхванати 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 

543 145 523 145 223 245 



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

чл. 64 от Закона за управление на отпадъците 

319 900 299 900 0 

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 

605 155 625 155 816 055 

 

 

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

Европейския съюз: 

4.1 Проект „Патронажна грижа + в Община Полски Тръмбеш“, Процедура BG05M9OP001-

2.119 Патронажна грижа + Компонент 3 по ОП „РЧР“, с номер в ИСУН BG05M9OP001-

2.119-0021-C01: 

1. Трансфери: 

§ 62 00 - Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

 Европейския съюз (нето)                 10 548 лв.; 

2. Временни безлихвени заеми:    

§ 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки  

за средствата от Европейския съюз (нето)                  14 186 лв.; 

3. Разходи: 

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

 и служебни правоотношения             500 лв. 

§ 02-00 – Други възнаграждения и плащания за персонала              15 139 лв.; 

§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели               3 015 лв.; 

§ 10-00 – Издръжка          6 080 лв.; 

 

4.2. Проект „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на 

отпадъците в община Полски Тръмбеш“ (с номер в ИСУН BG16M1OP002-2.009-0047-C01): 

1. Разходи: 

§ 10-00 – Издръжка                          -46 728 лв.; 

 § 52 00 – Придобиване на ДМА             +46 728 лв.; 

5. Утвърждава допълнение на списъка на лицата и длъжностите, на които ще се 

покриват транспортните разноски, съгласно чл.35, ал.(1) и ал.(2) от ПМС 

№31/17.03.2022г., както следва: 

 

№ по 

ред 

Име, презиме, фамилия Длъжност Маршрут 

30. Татяна Петкова 

Николова-Тодорова 

Счетоводител гр. Велико Търново – гр. Полски 

Тръмбеш – гр. Велико Търново 

 

6. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2023-

2025г., съгласно Приложение № 1; 

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

 8. Одобрява трансфер в размер на 5 000 (пет хиляди) лева за подпомагане на Община 

Карлово за справяне с последиците нанесени от проливните дъждове. Средствата са за 

сметка на предвидените средства в бюджета за 2022г. на Община Полски Тръмбеш в 

дейност 998 „Резерв“ - § 00 98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“. На 

основание чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, разпорежда 

предварително изпълнение с цел защита на интересите на пострадалите семейства в 

населените места в Община Карлово. 

 



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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 527 

 

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

местната администрация, чл.133, ал.4 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка 

с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет гр. Полски 

Тръмбеш реши: 

Приема на Наредба за допълнение на Наредбата за условията и редът за финансиране и 

подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-

туристическата дейност на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение №295 

по Протокол №18 от 25.03.2021г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш, както следва:  

§ 1. Създава се нов член 16а, със следното съдържание:  

„Чл.16а. (1) През годината може да предоставят и други средства на спортните клубове, извън 

финансирането по чл.3, ако важни обстоятелства налагат това, като например участие в 

значимо спортно и/или социално събитие. 

(2) Спортен клуб, желаещ да получи финансиране по ал.1 предоставя на вниманието на Кмета 

на Община Полски Тръмбеш молба в свободен текст, като към нея прилага доказателства, 

които доказват важността на обстоятелствата, налагащи допълнителното финансиране. 

(3) Кметът на Община Полски Тръмбеш преценява необходимостта от отпускането на 

допълнителни средства, като по своя преценка може да събере допълнителни доказателства, 

включително като изисква документи от спортния клуб. Ако счете, че обстоятелствата са от 

такова естество, че да налагат отпускането на допълнителни финанси, представя мотивирано 

предложение до Общински съвет Полски Тръмбеш, който взима решение по общия ред. 

Предоставеното от Общински съвет допълнително финансиране може да е в размер, различен 

от посочения от спортния клуб. 

(4) Ако исканото допълнително финансиране може да се осигури от бюджета за спортни 

дейности без с това да се променя бюджета на Община Полски Тръмбеш за съответната 

бюджетна година и се прецени, че са налице обстоятелства налагащи това, Кметът на 

Общината предоставя допълнителни средства със своя заповед, като предоставеното 

допълнително финансиране може да е в размер, различен от посочения от спортния клуб. 

(5) За предоставеното допълнително финансиране по ал.3 и ал.4 между Община Полски 

Тръмбеш и спортния клуб се подписва договор с конкретните права и задължения на страните. 

(6) За средствата, отпуснати по настоящия член се прилагат правилата на Раздел V и Раздел VI 

от настоящата наредба. 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 528 

 

На основание чл.17, ал. 1, т.1 и т.10 , и чл.21, ал.1, т. 23  от ЗМСМА, във връзка с чл. 4 

ал. 1 т.4 от Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и 

обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост, Общински съвет, Полски 

Тръмбеш реши: 

1. Одобрява проект: „Текущ ремонт на физкултурен салон – сграда с идентификатор 

57354.300.2097 в гр. Полски Тръмбеш“ ;  

2. Дава съгласието си Община Полски Тръмбеш да кандидатства пред Министерството на 

младежта и спорта, по Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на 

изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост с 

проект: „Текущ ремонт на физкултурен салон – сграда с идентификатор 57354.300.2097 

в гр. Полски Тръмбеш; 

3. Упълномощава Кмета на Общината да подготви и внесе необходимите документи за 

кандидатстване. 

 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 529 

 

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 от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 42  190,00 лева /Четиридесет и две  хиляди сто и деветдесет лева/ 

за изпълнение на дейностите по Договор BG05M9OP001-2.119-0021, по проект „Патронажна 

грижа +Компонент3 в Община Полски Тръмбеш”, финансиран по оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 

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

на раходите от Управляващия орган. 

 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 530 

 

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

местната администрация и чл.54,чл.56 и чл.68,ал.1,т.2 от Наредбата за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ОбС – Полски 

Тръмбеш реши: 

  Изменя и допълва Решение № 515/25.08.2022 г. за утвърждаване на структурата във 

функция “Образование” в Община  Полски Тръмбеш за учебната  2022 / 2023 година в раздел 

I , точка 1, както следва:   

   І. Дава разрешение за формиране на самостоятелни маломерни  паралелки за учебната 

2022/2023 година в: 

       1. ОУ”Васил Левски”с.Петко Каравелово  -    6 маломерни паралелки  

             -   II клас –   10 ученици 

             -  III клас –   12 ученици 

             -  IV клас –   10 ученици 

  -   V клас –   11 ученици  

             -  VI клас –  14 ученици 

  -  VII клас – 17 ученици      

 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 531 

 

На основание чл. 21, ал. 1,  т. 23, чл.17, ал.1, т.7 във връзка с чл.21, ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с § 1, т.20 на Допълнителни 

разпоредби на Закона за публичните финанси, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 Определя дейността по предоставяне на „Топъл обяд” в Община Полски Тръмбеш по 

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от 

Европейски социален фонд плюс, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05SFPR003-1.001 „3.1 -Топъл обяд",  като местна дейност по смисъла на 

Закона за публичните финанси. 

 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 532 

 

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

администрация, чл. 124, ал. 1, чл. 124а, ал.1, чл. 124б, ал.1 от Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), във връзка с чл. 134, ал.1, т.1, чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

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

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

№ 39/25.10.2018г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш в обхвата на ПИ 57354.300.442 

по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с което се предвижда промяна на устройствената 

зона, в която попадат имотите, от „Озеленяване“ в „Предимно производствена 

устройствена зона“ „Пп“. 

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

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

Общински съвет – Полски Тръмбеш в обхвата на ПИ 57354.300.442 по КК и КР на гр. 

Полски Тръмбеш, с което се предвижда промяна на устройствената зона, в която 

попадат имотите, от „Озеленяване“ в „Предимно производствена устройствена зона“ 

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

изисквания.  

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

план за застрояване (ПУП - ПЗ) за ПИ 57354.300.442 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш 

за промяна предназначението на имотите от „Резервен терен“ на „За производство на 

електроенергия“. 

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

(ПУП - ПЗ) за ПИ 57354.300.442 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш за промяна 

предназначението на имотите от „Резервен терен“ на „За производство на 

електроенергия“, съгласно техническото задание и скицата предложение при спазване на 

нормативните изисквания. 

5. Дава съгласие „ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002“ ЕООД, ЕИК 206691733 да възложи от свое име и 

за своя сметка изработване на проекта за изменение на Общия устройствен план на 

Община Полски Тръмбеш в обхвата на собствения си ПИ 57354.300.442 по КК и КР на 

гр. Полски Тръмбеш и едновременното изработване на проект за подробен устройствен 

план – план за застрояване (ПУП - ПЗ) за същия имот. 

6. „ТИЕРА ДЕЛ СОЛ 002“ ЕООД да представи становище от РИОСВ – Велико Търново за 

определяне на приложимите процедури по реда на глава шеста и глава седма, раздел I от 

Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие. 

Екологичната оценка е част от устройствения план. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

12/16.09.2022 г. на главния архитект на Община Полски Тръмбеш за изработване на 

проект на ПУП – ПРЗ. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 533 

 

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

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

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

1. Дава съгласие за частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация 

и застрояване (ПРЗ) за УПИ VI, УПИ VII, УПИ VIII от стр. кв. 304 по плана на гр. 

Полски Тръмбеш с цел обединяване на трите имота в един нов УПИ IX „За 

фотоволтаична централа“ в стр. кв. 34 по плана на гр. П. Тръмбеш, съгласно техническо 

задание и скица предложение. 

 

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

Становище № СА-01-02-09/ 07.09.2022 г. на главния архитект 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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 534 

 

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 №30 и 31 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

30 

Поземлен имот с идентификатор 40782.500.384 по КК и КР на с. Куцина, с площ 1216 

кв.м. и НТП „Незастроен имот за жилищни нужди”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3917/26.08.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

31 

Поземлен имот с идентификатор 41246.501.709 по КК и КР на с. Клименотово, с площ 

885 кв.м. и НТП „За друг вид застрояване”, частна общинска собственост, съгласно 

АОС №3916/26.08.2022 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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 535 

 

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

администрация във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Във връзка с уведомително писмо изх.№АВК-ВТ-265/23.08.2022 г. на Георги Гугучков – 

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

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

неприсъствено заседание на 06.10.2022 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 кворум същото ще се проведе на 13.10.2022 г. от 11:00 часа, Общински съвет Полски 

Тръмбеш определя Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе 

участие в извънредното заседание на общото събрание, а при невъзможност да участва 

Общински съвет Полски Тръмбеш определя Николай Георгиев Буюклиев – Началник отдел 

„Общинска собственост”, да участва вместо него, като гласува както следва: 

По точка 1 от дневния ред: „Приемане на решение за препоръчителния размер на 

вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и  канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2023 г., 

в размер на 27 000 /двадесет и седем хиляди/ лв., на основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.” - да гасува 

положителен вот. 

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

интересите на общината. 

 Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-8833/25.08.2022 г. от Георги 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на Присъствали Гласували: 



общ.съветници “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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 536 

 

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

администрация, във връзка с чл.3, ал.3, т.2, чл.4, ал.4 и чл.32, ал.3, т.1 от Закона за 

приватизация и следприватизационен контрол, чл.2, ал.1, т.6, чл.3, ал.1, т.1, чл.5 и чл.6 ал.1 от 

Наредба за търговете и конкурсите и Решение №411 по Протокол №29/27.01.2022 г. на ОбС 

Полски Тръмбеш, Общински съвет - Полски Тръмбеш  реши: 

1. Открива процедура по приватизация за общински нежилищен имот, невключен в 

капитала на търговско дружество, представляващ Незастроен урегулиран поземлен имот І-731 

„За производствени и складови дейности” в стр.кв.82 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 

2115 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3022/23.08.2011 г. 

2. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване при условията на глава 

пета, раздел I от Наредбата за търговете и конкурсите, на общински нежилищен имот, невключен 

в капитала на търговско дружество, представляващ Незастроен урегулиран поземлен имот І-731 

„За производствени и складови дейности” в стр.кв.82 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 

2115 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3022/23.08.2011 г. 

3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на обекта. 

4. Продажбата да се извърши в български левове. Спечелилият търга участник няма 

право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата дължимата сума, представляваща 

разликата от достигнатата тръжна цена и внесеният депозит. 

5. Определя начална тръжна цена в размер на 31 820,00 лева /тридесет и една хиляди 

осемстотин и двадесет лева/, без включен ДДС /сделката е облагаема с ДДС/.  

6. Определя стъпка за наддаване в размер на 5 на сто от началната тръжна цена. 

7. Определя депозит за участие в търга парична вноска в размер на 15 000,00 лева 

/петнадесет хиляди лева/, който се внася по набирателна сметка на Община Полски Тръмбеш 

при ЦКБ клон Велико Търново - BG08 СЕСВ 9790 3310 2233 00, BIC на ЦКБ АД: CECBBGSF, 

в срок до 12,00 часа на 20-я ден след датата на обнародване на решението в "Държавен 

вестник".  В срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за 

определяне на спечелил участник органът за приватизация освобождава депозитите на 

участниците, като депозитът на спечелилия търга се задържа като гаранция за сключване на 

договора за приватизация и се прихваща от цената. 

8.Утвърждава тръжната документация за провеждане на публичен търг с явно 

наддаване, която съдържа:. 

8.1 обстоятелствата по чл.6 ал.1 от Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни 

данни за всяко от тях; 

8.2 изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от 

кандидатите при участие в търга; 



8.3 основания за недопускане до участие в търга; 

8.4 разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор 

за приватизация; 

8.5 проект на договор за продажба на обекта на търга; 

8.6 информационен меморандум. 

9. Всички заинтересувани лица могат да закупят тръжна документация в информационен 

център за обслужване на граждани при общинска администрация гр.П. Тръмбеш, ул. "Черно 

море" №4, след заплащане на 444,00 лева /четиристотин четиридесет и четири лева/, с включен 

ДДС, в срок до 16,30 часа на 17-я ден след датата на обнародване на решението в "Държавен 

вестник". 

10.Условие за закупуване на тръжната документация е представянето на следната 

документация: 

10.1 по отношение на физическите лица: документ за самоличност; нотариално заверено 

пълномощно за закупуване на документация, в случай че закупуват документация от името на 

друго физическо лице; 

10.2 по отношение на юридическите лица: заверено копие от документ удостоверяващ 

ЕИК на фирмата за вписване на юридическите лица в търговския регистър към Агенцията по 

вписванията; нотариално заверено пълномощно за закупуване на документация, ако 

представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от 

документ за регистрация. 

11. Оглед на имота може да се извършва всеки присъствен ден от датата на 

обнародването на това Решение в "Държавен вестник" до 11,00 часа на 20-я ден след датата на 

обнародване на решението в "Държавен вестник", след закупена тръжна документация. 

12. Предложения за участие в търга се подават до 16,00 часа на 20-я ден след датата на 

обнародване на решението в "Държавен вестник" в запечатан непрозрачен плик, върху който се 

отбелязва името на участника и цялостното наименование на обекта на приватизация. 

13. Търгът да се проведе при следните условия: на 21-я ден след датата на обнародване 

на решението в "Държавен вестник", начало на търга 11,00 часа, място на търга - заседателна 

зала №403 в сградата на Общинска администрация гр.Полски Тръмбеш. 
14.Упълномощава Кмета на Общината да извърши всички законови процедури по 

провеждането на търга, да назначи тръжна комисия, която в срок 3 работни дни след 

провеждането на търга да представи на органа по приватизация, протокол от търга. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 537 

 

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.30 ал.1, чл.45 ал.1 т.6, чл.46 ал.1 и чл.47, ал.4 от Наредба за реда за 

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

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

1.Намалява с 20% цената на автомобилите, включени в сътоялите се тръжни процедури, 

които останаха непродадени и дава съгласие да се проведе тръжна процедура, 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,  

като определя начална тръжна цена за продажба на автомобилите съответно:  

1.1 Товарен автомобил Фиат Добло с рег.№ ВТ 2396 КА, частна общинска собственост, с 

начална тръжна цена 832,00 лева /осемстотин тридесет и два лева/ без включен ДДС. 

1.2 Лек автомобил Мицубиши Паджеро Пинин с рег.№ ВТ 6067 ВС, частна общинска 

собственост, с начална тръжна цена 1 720,00 лева /хиляда седемстотин и двадесет лева/ без 

включен ДДС. 

1.3 Лек автомобил Фолксваген Крафтер с рег.№ ВТ 6001 КА, частна общинска 

собственост, с начална тръжна цена 4 000,00 лева /четири хиляди лева/ без включен ДДС. 

1.4 Специален автомобил Ивеко Турбо Дейли 40-10 с рег.№ ВТ 3319 ВА, частна 

общинска собственост, с начална тръжна цена 3 180,00 лева /три хиляди сто и осемдесет лева/ 

без включен ДДС. 

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

автомобила, 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 автомобил. 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 538 

 

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: 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. 

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

размер на 6 080,00 лева /шест хиляди и осемдесет 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 3 000,00 лева /три хиляди лева/. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

6. 30% от постъпленията от продажбата на имота по т.1 да се използват за финансиране 

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

територията на с. Каранци. 

Приложение: 1.Копие от АОС №2967/25.01.2011 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

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

3657/12.04.2022 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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 539 

 

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

администрация, чл.112 ал.1 т.1, чл.113, чл.114, ал.1 от Закона за горите, чл.5 ал.1 т.1 и ал.3, чл.7 

ал.5, чл.49 ал.1 т.1 във връзка с чл.46 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и за 

ползването на дървесни и недървесни горски продукти, чл.15 ал.1 и ал.8 от Наредба за 

управлението , стопанисването и ползването на горски територии общинска собственост на 

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

1.Определя за извършване на сечи от гори собственост на Община Полски Тръмбеш през 

2022 година и продажба на стояща дървесина на корен в следните имоти за землищата на 

селата Куцина, Орловец, Обединение и Стефан Стамболово, както следва:   
отдел, 

подотдел 

имот 

№ 

площ 

в ха. 

землище % на 

сечта 

вид на сечта документ за собственост 

364 e 

40782.87.11 

40782.87.22 

40782.87.24 

13,4 Куцина 
20 

100 

Възобновяване 

ИП 

АОС 1564 от 30.04.2004 г. 

АОС 1575 от 30.04.2004 г. 

АОС 1577 от 30.04.2004 г. 

364 з 

40782.87.11 

40782.87.23 

40782.87.24 

4,4 Куцина 10 Отглеждане 

АОС 1564 от 30.04.2004 г. 

АОС 1576 от 30.04.2004 г. 

АОС 1577 от 30.04.2004 г. 

364 и 

40782.87.14 

40782.87.15 

40782.87.16 

6,0 Куцина 
20 

100 

Принудителна 

ИП 

АОС 1567 от 30.04.2004 г. 

АОС 1568 от 30.04.2004 г. 

АОС 1569 от 30.04.2004 г. 

364 л 

40782.87.9 

40782.87.10 

40782.87.11 

4,3 Куцина 10 Отглеждане 

АОС 1562 от 30.04.2004 г. 

АОС 1563 от 30.04.2004 г. 

АОС 1564 от 30.04.2004 г. 

365 с 40782.87.7 0,9 
Куцина 20 

100 

Кр.постепенна 

ИП 
АОС 1560 от 30.04.2004 г. 

571 п 53905.144.2 0,5 Орловец 100 Гола АОС 3174 от 05.10.2012 г. 

571 о 

53905.144.1 

53905.144.2 

53905.144.3 

53905.144.4 

3,5 Орловец 100 Гола 

АОС 3172 от 05.10.2012 г. 

АОС 3173 от 05.10.2012 г. 

АОС 3174 от 05.10.2012 г. 

АОС 3175 от 05.10.2012 г. 

602 д 53014.324.285 12,8 Обединение 100 Гола АОС 3803 от 27.08.2019 г. 

359 п 17467.111.31 1,4 Стефан Стамболово 100 Гола АОС 3617 от 19.07.2016 г. 

359 у 17467.112.1 1,1 Стефан Стамболово 100 Гола АОС 3292 от 18.03.2014 г. 

 2. Продажбата на стоящата дървесина да се извърши, чрез публично оповестен търг с 

явно наддаване.  



 3.Определя цени за продажба на стояща дървесина на корен от имоти, собственост на 

Община Полски Тръмбеш на територията на община Полски Тръмбеш за 2022 г.: 

Дървесен вид Категории дървесина 
Цена 

лв./пл.куб.м. без ДДС 

верн 
Едра 68 

верн 
Средна 55 

верн 
Дребна 44 

верн 
Дърва за огрев 44 

ак 
Дърва за огрев 45 

кдб, гбр, цер, кгбр, мжд 
Дърва за огрев 56 

 4. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите законови 

процедури по маркиране и сортиментиране на стоящата дървесина, да организира и проведе 

тръжните процедури и определи купувач. 

 5. Общински съвет – Полски Тръмбеш делегира права на Кмета на Община Полски 

Тръмбеш да упълномощава регистрирани лесовъди, които да издават превозните билети за 

транспортиране на дървесина, добита от горски територии, собственост на Община Полски 

Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие от одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. от 

гори собственост на Община Полски Тръмбеш; 2.Копие на АОС №1564/30.04.2004г.; 3.Копие 

на АОС №1575/30.04.2004г.; 4.Копие на АОС №1577/30.04.2004г.; 5.Копие на АОС 

№1576/30.04.2004г.; 6.Копие на АОС №1567/30.04.2004г.; 7.Копие на АОС №1568/30.04.2004г.; 

8.Копие на АОС №1569/30.04.2004г.; 9. Копие на АОС №1562/30.04.2004г.; 10. Копие на АОС 

№1563/30.04.2004г.; 11. Копие на АОС №1560/30.04.2004г.; 12. Копие на АОС 

№3174/05.10.2012г.; 13. Копие на АОС №3172/05.10.2012г.; 14. Копие на АОС 

№3173/05.10.2012г.; 15. Копие на АОС №3175/05.10.2012г.; 16. Копие на АОС 

№3803/27.08.2019г.; 17. Копие на АОС №3617/19.07.2016г.; 18. Копие на АОС 

№3292/18.03.2014г. 

 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 540 

 

 

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, приета с Решение № 430 от Протокол № 31 от 

31.03.2022 г., изменена и допълнена с Решение № 454 от Протокол №32 от 21.04.2022г. и с 

Решение № 469 от Протокол №33 от 26.05.2022г., считано от 01.10.2022 г., както следва: 

1.1. т.7 Дейност „Музей с местен характер“               5 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. 

 
 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 541 

 

 

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

местната администрация (ЗМСМА),  Общинския съвет Полски Тръмбеш реши: 

 
 Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да кандидатства с проектно предложение по 

Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд” пред Фонд „Социална 

закрила” към Министерство на труда и социалната политика с финансова рамка: финансиране 

от Фонд „Социална закрила” до 36 000 лв. и съфинансиране от Община Полски Тръмбеш в 

размер на не по-малко от 11 % от общия бюджет на проекта. 

 

 

 

 

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 №38/29.09.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 542 

 

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

администрация, чл.137, ал.1 от Търговския закон, чл.27 и чл.28, ал.2 от Наредба 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 на Общински съвет Полски Тръмбеш, във връзка с Покана за 

извънредно общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-12044/28.09.2022 г., което ще се проведе 

на 07.10.2022 г. от 11:00 часа, по седалище на дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. 

Яворов“ №30, заседателна зала №401, Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:                                                  

 Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

да представлява Община Полски Тръмбеш в извънредно общо събрание на съдружниците 

на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-

12044/28.09.2022 г., което ще се проведе на 07.10.2022 г. от 11:00 часа, по седалище на 

дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, 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: 

 

1. Обсъждане и приемане на отчета за управлението на „ВиК Йовковци" ООД - гр. 
Велико Търново за 2021 г. 
 

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема за сведение отчета за 
управление на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново през 2021 г.- да гласува 
положителен вот. 

 
По точка 2 от дневния ред: 

 

2. Разглеждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2021 г. на „ВиК 
Йовковци" ООД - гр. Велико Търново, заедно с доклада на одитора за 
извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 
2021 г. 
 

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема годишния финансов отчет 
на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново за 2021 г., заедно с доклада на одитора за 
извършената проверка и заверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021 г. – 
да гласува положителен вот. 



По точка 3 от дневния ред: 
 

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2021 г. 
 

Проект за решение: Печалбата по годишния финансов отчет след данъчно облагане за 
финансовата 2021 г. на „ВиК Йовковци" ООД да се отнесе в сметка „Други резерви" на 
дружеството, в съответствие с Разпореждане № 5 на Министерския съвет от 27.04.2022 г. 
– да гласува положителен вот. 

 
По точка 4 от дневния ред: 

 

4. Разглеждане и приемане доклада на Одитния комитет на „ВиК Йовковци" ООД - 
гр. Велико Търново за дейността му през 2021 г. /във връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от 
Закона за независимия финансов одит/. 
 

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема доклада на Одитния 
комитет на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново за дейността му през 2021 г. /във 
връзка с чл. 108, ал. 1, т. 8 от Закона за независимия финансов одит/. – да гласува 
положителен вот. 

По точка 5 от дневния ред: 
 

5. Избор на регистриран одитор за извършване на проверка и заверка на 
Годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново за 
финансовата 2022г. 

Приложение: Препоръка на Одитния комитет от 11.06.2022г. 
 

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците приема предложението на 
управителя на дружеството и препоръката на одитния комитет от 11.06.2022 г. (направена 
съгласно изискванията на чл. 108, ал. 1, т. 6 от ЗНФО) за избор на Одиторско дружество 
„Акаутинг- Одитинг" ООД- гр. Габрово, с регистрация № 150 в Публичния регистър на 
одиторските дружества - регистрирани одитори в Република България, членове на 
Института на дипломираните експерт-счетоводители в България, с отговорен за одита 
Елена Велева Илиева регистриран одитор с диплома № 0124/1992г. за извършване на 
проверка и заверка на годишния финансов отчет на „ВиК Йовковци" ООД за 2022г. 
Възнаграждението по договора да не бъде по-високо от 9 800 /Девет хиляди и осемстотин/ 
лева без ДДС.- да гласува положителен вот. 

По точка 6 от дневния ред: 
 

6. Отмяна взетите решения от общо събрание на съдружниците, проведено на 21.06.2022г. 
 

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците отменя решенията, взети от общо 
събрание на съдружниците, проведено на 21.06.2022г. да гласува положителен вот. 
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 


