
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 560 

 

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., с 

Решение № 469 от Протокол №33 от 26.05.2022г. и с Решение № 540 от Протокол 

№38/29.09.2022г., считано от 01.12.2022 г., както следва: 

 

1.1. т.5 Дейност „Озеленяване“       3 щ. бройки; 

1.2. т. 8 Други дейности по икономиката     23 щ. бройки; 

в т.ч.: ОП “Поддръжка и ремонт на общ. имущество” 16 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 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 561 

 

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 30.09.2022г, 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 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 562 

 

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 „Отбрана и сигурност“        

1.1.1.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“- гр. П. Тръмбеш    -1 394 лв.; 

§ 10-00 – Издръжка                     -1 394 лв.; 

в т.ч. средства от остатък към 31.12.2021г.                -1 394 лв.; 

1.1.2. Функция „Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи“   

1.1.2.1. Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“- гр. П. Тръмбеш           +1 394 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                            +1 394 лв.; 

 

II. Приходи за местни дейности              +32 850 лв.; 

1.2.1. Неданъчни приходи                +32 850 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 36 19 - други неданъчни приходи              +32 850 лв.; 

  

III. Трансфери – местни дейности                 
1.3.1. § 61 00 – Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)     +7 902 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 61 01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)            +7 902 лв.; 

 

IV.Разходи за местни дейности 

1.4.1. Функция „Общинска администрация“              +9 466 лв.; 

1.4.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ – гр. П. Тръмбеш            +3 496 лв.; 

§ 52 00 - Придобиване на материални дълготрайни активи             +3 496 лв.; 

1.4.1.2 Дейност 123 „Общински съвет“                +5 970 лв.; 

§ 52 00 - Придобиване на материални дълготрайни активи             +5 970 лв.; 

 

1.4.2. Функция „Отбрана и сигурност“              +21 850 лв.; 

1.4.2.1. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“-П. Тръмбеш        +19 850 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                            +19 850 лв.; 

в т.ч.:  



§§ 10 52 - краткосрочни командировки в чужбина             +1 837 лв.; 

1.4.2.2. Дейност 283„Превантивна дейност за намаляване на вредните 

 последствия от бедствия и аварии“- с. гр. Полски Тръмбеш               -1 000 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                 -1 000 лв.; 

 

 

1.4.2.3. Дейност 283„Превантивна дейност за намаляване на вредните 

 последствия от бедствия и аварии“-с. Полски Сеновец               +3 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                   +3 000 лв.; 

 

1.4.3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“          +10 680 лв.; 

1.3.2.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“-П. Тръмбеш                     +10 680 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                 +7 902 лв.; 

§ 52 00 - Придобиване на материални дълготрайни активи             +2 778 лв.; 

 

1.4.4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“              -65 160 лв.; 

1.4.4.1 Дейност 605 „Минерални води и бани“ - гр. П Тръмбеш                         -1 040 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи               -1 040 лв.; 

1.4.4.2 Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“ - гр. П Тръмбеш                 -68 565 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                 -68 565 лв.; 

1.4.4.3 Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

 благоустройството и регионалното развитие“ - гр. П Тръмбеш                         -2 116 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                   -2 050 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи                    -66 лв.; 

1.4.4.4 Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

 благоустройството и регионалното развитие“ – с. Страхилово    

§ 10 00 – Издръжка                    -6 600 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи             +6 600 лв.; 

1.4.4.5 Дейност 622 „Озеленяване“ – гр. Полски Тръмбеш             - 7 139 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи              -7 139 лв.; 

1.4.4.6 Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ - гр. П Тръмбеш                     +13 700 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи           +13 700лв.; 

1.4.5. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“        +40 628 лв.; 

1.4.5.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – гр. Полски Тръмбеш      +40 628 лв.; 

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

нестопанска цел -                             +10 000 лв.; 

 в т. ч.: 

 за ФК „Янтра”- П. Тръмбеш                                      +8 000 лв.; 

за СК по тенис на маса „Янтра 2012“- П. Тръмбеш                                   +2 000 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА               +30 628 лв.; 

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

 и етнографски комплекси с местен характер“ – гр. Полски Тръмбеш      

§ 10 00 - Издръжка                      -7 000 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                 +7 000 лв.; 

1.4.6. Функция „Икономически дейности и услуги“            +40 895 лв.; 

1.4.6.1. Дейност 827 „Развитие на селските райони“ – гр. Полски Тръмбеш             +11 195 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА               +11 195 лв.; 

1.4.6.2. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

 изграждане на пътищата“ – гр. Полски Тръмбеш            +21 700 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА              +21 700  лв.; 



1.4.6.3. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – гр. Полски Тръмбеш         +8 000 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                 +8 000 лв.; 

1.4.6. Функция Разходи некласифицирани в другите функции          -17 607 лв.; 

998 „Резерв“ 

§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи          -17 607 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 

§ 51 00 "Промяна на предназначението на самостоятелен обект 

с идентификатор 57354.300.1135.1.1 в център за 

обществена подкрепа за групови занимания за деца и 

семейства и монтаж на съоръжения за занимания на 

открито"-РП и СМР 

143 311 144 705 

§ 51 00 Възстановяване на проводимостта на отводнителен 

канал с. Климентово 

4 168 3 168 

§ 51 00 Рехабилитация на ул. Янтра ИП 2 640 1 900 

§ 52 00 „Футболно игрище"  в 57354.300.419 гр. Полски 

Тръмбеш СМР 

4 106 3 834 

§ 52 00 Мултифункционално устройство 0 2 012 

2.2. Обекти финансирани със средства от целева субсидия за капиталови разходи за 2022 

параграф наименование било става 

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

Тръмбеш – ИП и СМР вкл.  със средства по ПМС 

№360/2020 и ПМС 377/25.11.2021г. 

552 226 499 787 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Ропотамо“ – гр. П. 

Тръмбеш“ 

4 440 10 644 

§51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Христо Козлев“ – гр. П. 

Тръмбеш“ 

5 760 4 880 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Изворова“ – гр. П. 

Тръмбеш“ 

3 780 3 230 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Стрема“ – гр. П. Тръмбеш“ 3 240 2 780 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „20-ти април“ – гр. П. 

Тръмбеш“ 

3 780 3 230 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Марица“ – гр. П. Тръмбеш“ 3 780 3 230 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Д-р Петър Берон“ – гр. П. 

Тръмбеш“ 

7 680 6 500 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Яворова“ – гр. П. Тръмбеш“ 7 440 6 300 

§ 51 00 Обществени зони за отдих в ПИ 57354.300.389 

гр.Полски Тръмбеш (Градски парк)- д-ст 619 

2 050 0 

§ 51 00 Рехабилитация на общински път VTR 1235 III-504 

/Ст.Самболово - П.Сеновец/ -ИП и СМР 

18 200 21 700 

§ 52 00 Водогреен котел за отопление 0 8 000 

параграф наименование било става 



§ 52 00 Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 

57354.300.419 по КККР на гр. Полски Тръмбеш”- СМР 

0 11 195 

§ 52 00 Изграждане на спортни игрища и съблекални към 

Спортен комплекс "Добри Динев" в ПИ 57354.300.2474 

по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш 

0 30 900 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Обекти финансирани със средства от получени трансфери(§61 00÷§64 00) и други 

целеви субсидии през 2022г.  

параграф наименование било става 

§ 51 00 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

сграда ДСП"-РП и СМР 

39 997 47 899 

§ 52 00 Оборудване на площадка за игра с. Страхилово 0 6 600 

§ 52 00 Климатик (Общински музей) 0 7 000 

2.4. Обекти финансирани със средства от приватизация 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Фотоапарат 2 460 2 346 

§ 52 00 Мултифункционални устройства 0 7 568 

§ 52 00 Зеленчукорезачка 0 2 778 

§ 52 00 Косачки  10 000 4 361 

§ 52 00 Машина за аериране 1 500 0 

§ 52 00 Автомат за продажба на билети 21 600 21 480 

§ 52 00 Слънцезащитни съоръжения за минерални бани 

с.Обединение 

11 920 11 000 

§ 52 00 Мулчер и бързосменник за комбиниран багер 17 600 17 534 

2.5. Обекти финансирани със средства от сметки за средства от Европейския съюз 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Компютри 0 7 589 

§ 52 00 Климатик 0 5 560 

2.6. Обекти финансирани със собствени приходи 

параграф наименование било става 

§ 51 00 ИП „Рехабилитация на ул. „Ропотамо“ – гр. П. Тръмбеш 0 1 920 

§ 52 00 Реконструкция на водопровод и изграждане на дъжовна 

канализация по ул. Арда в гр. П.Тръмбеш- ИП 

0 6 950 

§ 52 00 Реконструкция на водопровод и изграждане на дъжовна 

канализация по ул. Камчия и ул. Дунав /в участъка 

между ул. Камчия и ул. Арда/ в гр. П.Тръмбеш - ИП 

0 6 750 

 

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

Европейския съюз: 

3.1 Проект „Изпълнение на демонстрационен проект в областта на управлението на 

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

Разходи: 



§ 10-00 – Издръжка                 - 13 149 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи          +13 149 лв.; 

    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 17 17 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 563 

 

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 68 000,00 лева /шестдесет и осем хиляди лева/ за изпълнение на 

дейностите по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-

19.263-0005-C01/14.12.2021г., проект „Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 

57354.300.389 по КККР 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 „ за 

бенефициенти, възложители по ЗОП. 

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

на разходите Държавен фонд „Земеделие”. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 564 

 

На основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т. 23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

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

 Дава съгласие за подаване на проектно предложение от Кмета на Община Полски 

Тръмбеш, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома”, Приоритетна ос 2 „Социално включване и равни 

възможности”, по Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027.   

    

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 565 

 

 

На основание чл.17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т. 23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното 

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

 Дава съгласие за подаване на проектно предложение от Кмета на Община Полски 

Тръмбеш, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”, Приоритетна ос 2 „Социално 

включване и равни възможности”, по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 566 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОбС Полски 

Тръмбеш реши: 

Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2022 г., приета с Решение №412 по 

Протокол №29/27.01.2022 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в  

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

      1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2022 г. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под № 14 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

14 

Павилион за търговска дейност с площ 24,00 кв.м., находящ се на ул. „Отец Паисий” в 

гр. Полски Тръмбеш, попадащ в поземлен имот с идентификатор 57354.300.1141 по 

КККР на гр.Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№1/17.05.1993 г. на Община Полски Тръмбеш. 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 г. 

Под №32 и 33 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

32 

Поземлен имот с идентификатор 61279.109.37 по КК и КР на с. Раданово, с площ 258 

кв.м. и НТП „За къмпинг, мотел”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3939/03.11.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

33 

Поземлен имот с идентификатор 41246.501.384 по КК и КР на с. Клименотово, с площ 

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

АОС №3938/24.10.2022 г. на Община Полски Тръмбеш. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 567 

 

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

администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

чл.75б, ал.2 и ал.3 от Правилиника за прилагане на закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, във връзка с писмо с вх.№СА-02-10-11726/07.11.2022 г. от Директора на 

Областна дирекция „Земеделие” – Велико Търново, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем за стопанската 2022/2023 година проектираните 

и одобрени в плановете за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за 

земеразделяне, в картата на съществуващи и възстановими стари граници и картата 

за възстановената собственост напоителни канали – общинска собственост, които не 

функционират, попадащи в масиви за ползване на територията на община Полски 

Тръмбеш, по цена в размер на средното годишно рентно плащане на землището. 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 568 

 

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

администрация, във връзка с чл.8 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за общинската 

собственост и чл.27 ал.5, чл.30 ал.1 и ал.3, чл.45 ал.1 т.2 и чл.46 ал.1 от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш 

на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

 1.Открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на: Поземлен 

имот с идентифиактор 41246.501.384 по КККР на с. Климентово с площ 951 кв.м. и НТП „За 

друг вид застрояване”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3938/24.10.2022 г. на 

Община Полски Тръмбеш. 

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

размер на 5 700,00 лева /пет хиляди и седемстотин лева/, без включен ДДС.  

3.Определя стъпка за наддаване  в размер  на 5 % върху началната тръжна цена. 

4.Определя депозит за участие в размер на 2 000,00 лева /две хиляди лева/. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

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

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

територията на с. Климентово. 

Приложение: 1.Копие от АОС №3938/24.10.2022 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-

11202/26.10.2022 г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 569 

 

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 и ал.2, чл.35 ал.3 от Закона за общинската собственост и 

чл.31 ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

1.Дава съгласие да се извърши продажба на земя - частна общинска собственост, без 

търг или конкурс, представляваща Поземлен имот с идентификатор 61279.109.37 по КК и КР на 

с. Раданово, с площ 258 кв.м., НТП „За къмпинг, мотел”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3939/03.11.2022 г., на Валентин Димитров Димитров с постоянен адрес гр. 

Мартен, ул.”Рига” №34 и Даниел Валентин Димитров с постоянен адрес гр.Русе , ул.”Плиска” 

№124, вх.1, ет. 2, ап. 8,, собственици на построената в имота сграда /хижа-мотел/ с 

идинтификатор 61279.109.37.1 с предназначение „Хотел” по КК и КР на с. Раданово, съгласно 

Нотариален акт №1297 том 7 рег. №8046 дело № 1023 от 2007 г., срещу сумата от 1 430,00 лева 

/хиляда четиристотин и тридесет лева/, без включен ДДС,  представляваща пазарната оценка на 

имота. 

Валентин Димитров Димитров и Даниел Валентин Димитров са длъжни да заплатят: цената на 

имота; 3% местен данък изчислен върху стойността на имота предмет на продажбата по реда на 

чл. 47, ал. 2 от Закона за местните данъци  и такси, и чл. 33, ал. 2 от Наредба № 22 за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Полски Тръмбеш; както и 

сумата от 100,00 /сто/ лева, представляваща стойността на оценката, която се възстановява от 

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

с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш. 

2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури по продажбата на имота по т. 1 и сключи договор за продажба със 

собствениците на построената в имота сграда - Валентин Димитров Димитров и Даниел 

Валентин Димитров. 

3. 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. Раданово. 

Приложение: 1.Копие от Заявление с рег.индекс №СА-02-10-11333/31.10.2022 г. 

2.Копие от АОС №3939/03.11.2022 г. 

3.Копие от Нотариален акт №1297 том 7 рег. №8046 дело № 1023 от 2007 г. 

4.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

5.Копие от доклад за пазарна оценка. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №40/24.11.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 559 

 

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

местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 76, ал. 3 във връзка 

с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши:    

Приема изменение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред на 

територията на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

      В чл.7 се правят следните изменения: 

Алинея 3 се изменя така: Удължено работно време не се разрешава за обекти, в 

които през последните дванадесет месеца е констатирано по нормативно 

утвърдения ред нарушение на обществения ред по вина на търговеца или 

персонала, което се удостоверява със справка от Районно управление – Велико 

Търново.  

 

§1 В чл.12 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така: „Планът по ал. 1 се предоставя на компетентните 

органи на Министерство на вътрешните работи преди започване на търговска 

дейност, както и след всяко преустройство, с което се променя план-схемата“ 

 

§2 В чл.14 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1, точка 1 се изменя така: „Лицата, които провеждат организирани 

прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по 

време и след провеждането им, като:  

1. уведомяват Районно управление – Велико Търново и Районна служба 

"Пожарна безопасност и защита на населението" - Полски Тръмбеш не по-

късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като посочват и 

времетраенето ѝ. 

 

§3 В чл.16 се правят следните изменения: 

1. Алинея 5 се измяна така: „Разкопаването или промяната състоянието на улици, 

тротоари, зелени площи и друго общинско имущество, без предварително 

писмено разрешение за това от съответните общински органи и съгласуване на 

временната организация на движението с компетентните органи на МВР, освен 

при аварийни случаи, при които общинска администрация, Спешна помощ, 

Районно управление – Велико Търново и Районна служба "Пожарна 



безопасност и защита на населението, трябва да се уведомят веднага след 

започване на разкопаването.“ 

 

§4 В чл.57 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се измяна така: „Длъжностни лица, определени от кмета на 

Общината, със съдействието на органите на Министерство на вътрешните 

работи, установяват собствениците на превозните средства, паркирани в 

нарушение на забраните по чл. 56 и независимо от наложеното им 

административно наказание връчват предписание за преместване на превозното 

средство в 14-дневен срок.“ 

 

 

 

 

 

 

§5 В чл. 62 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „Контролът по спазване разпоредбите на настоящата 

Наредба се възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на кмета на 

Община Полски Тръмбеш и на компетентните служители на Районно 

управление – Велико Търново.“  

 

§5 В чл. 63 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 се изменя така: „Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, 

съставени от длъжностните лица, определени от кмета на Община Полски 

Тръмбеш, актове на служители на Районно управление – Велико Търново и 

Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението.“ 

 

 

 

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 


