
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 571 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

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

1.Удължава срока на предоставения временен безлихвен заем  от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш по Решение № 348/27.06.2013г. на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш, 

променено с Решение № 536/25.09.2014г., Решение № 681/30.07.2015г., Решение № 

272/26.01.2017г. и Решение №94/28.05.2020г. 

 

2.Приема нов погасителен план на вноските по заема: 

До 31.12.2023 г. – 15 000,00 лева 

До 31.12.2024 г. – 20 000,00 лева 

До 31.12.2025 г. – 20 000,00 лева 

 

 

 

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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 572 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104 ал. 1 т.5 от Закона за публичните 

финанси, Общински съвет - гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие за удължаване на срока на отпуснатия временен безлихвен заем от 

бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2022 г. предоставен на СНЦ „МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш“, одобрен с решение на Общински съвет, Полски Тръмбеш № 424 от 

24.02.2022 г.  до 31 юли  2023 г. 

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

безлихвен заем № 7 от 10.03.2022 г. със СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, със 

седалище в гр. Павликени, ул. Васил Левски № 1 вх. Г, и  анекс към запис на заповед от 

10.03.2022г, неразделна част от настоящето предложение. 

3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите действия 

за изпълнение на решението. 

 

Приложение: 

1.Докладна записка вх. №  РД-01-09-13 335/13.12.2022 г. на Изпълнителния директор на 

СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш"; 

2. Проект на анекс към договор за безлихвен заем № 7  от 10.03.2022 г ; 

3. Проект на Запис на заповед. 

 

 

 

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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 573 

 

 На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

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

администрация приема отчета за изпълнение решенията на Общински съвет Полски Тръмбеш 

от Общинска администрация Полски Тръмбеш за I-то полугодие на 2022 година. Решения от 

№406 до №507 за период 01.01.2022г. до 30.06.2022г. 

 

 Приложение: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Полски Тръмбеш за  

I-то полугодие на 2022 година. 

 

 

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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 574 

 

  

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 

BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата”, Приоритет 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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 575 

 

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

местната администрация, чл.26а, ал.2  от  Закона  за  народните  читалища и чл.18, ал.1 и 

ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие  на  културата, Общински съвет – гр. Полски 

Тръмбеш реши: 

 

          Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш  

през 2023 година. 

 

 

 

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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 576 

 

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

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

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

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

Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш реши: 

 

1. Приема промени по Бюджет 2022 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

 

I. Приходи за делегирани от държавата дейности: 

1.1.1. § 25 00 – Държавни такси        +1 029 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности                +1 029 лв.; 

 

I. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.2.1. Функция „Общи държавни служби“       +1 029 лв.; 

1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“      +1 029 лв.; 

 § 01 00 - Заплати и 

възнаграждения за 

персонала, нает по 

трудови и 

служебни 

правоотношения 

§ 02 00 

Други 

възнаграждения и 

плащания за 

персонала 

§ 05 00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

гр. Полски Тръмбеш +9 010 лв. -466 лв. -8 001 лв. 

с. Вързулица -630 лв.  +630 лв. 

с. Иванча -690 лв. +170 лв. +600 лв. 

с. Каранци -380 лв. -110 лв. +680 лв. 

с. Климентово -600 лв.  +700 лв. 

с. Куцина -300 лв. -130 лв. +680 лв. 

с. Масларево -300 лв. -100 лв. +690 лв. 

с. Обединение -700 лв. +30 лв. +670 лв. 

с. Орловец -2 200 лв. +380 лв. +450 лв. 

с. Павел -350 лв. -90 лв. +700 лв. 

с. Петко Каравелово -1 500 лв. +316 лв. +530 лв. 

с. Полски Сеновец -260 лв.  +700 лв. 

с. Раданово -600 лв.  +600 лв. 

с. Стефан Стамболово -300 лв.  +700 лв. 



с. Страхилово -200 лв.  +700 лв. 

 

1.2.2. Функция „Отбрана и сигурност“        

1.2.2.1.Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“- гр.П.Тръмбеш  

§ 10-00 – Издръжка                +510 лв.; 

§ 52 00 - Придобиване на материални дълготрайни активи          - 510 лв.; 

 

 

 

 

III. Разходи за дофинансирани делегирани от държавата дейности 

1.3.1. Функция „Общи държавни служби“        - 7 000 лв.; 

1.3.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“         -7 000 лв.; 

 § 01 00 - Заплати и 

възнаграждения за 

персонала, нает по 

трудови и 

служебни 

правоотношения 

§ 02 00 

Други 

възнаграждения и 

плащания за 

персонала 

§ 05 00 

Задължителни 

осигурителни 

вноски от 

работодатели 

гр. Полски Тръмбеш -1 905 лв. +78 лв. +56 лв. 

с. Вързулица +540 лв.  +160 лв. 

с. Иванча -5 700 лв.  -990 лв. 

с. Каранци -5 130 лв. -304 лв. -1 021 лв. 

с. Климентово +570 лв.  +170 лв. 

с. Куцина +570 лв.  +170 лв. 

с. Масларево +570 лв.  +170 лв. 

с. Обединение +730 лв.  +200 лв. 

с. Орловец +570 лв.  +170 лв. 

с. Павел +570 лв.  +170 лв. 

с. Петко Каравелово +460 лв. +85 лв. +160 лв. 

с. Полски Сеновец +570 лв.  +180 лв. 

с. Раданово +1 000 лв.  +330 лв. 

с. Стефан Стамболово -25 лв.  +25 лв. 

с. Страхилово -390 лв. +141 лв. +50 лв. 

 

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

правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация - дофинансиране“ в размер на 200 832 лв. 

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

1.3.2.1. Дейност 738 „Читалища” гр. П. Тръмбеш         -8 300 лв.; 

§ 45 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нест. цел     -8 300 лв.; 

IV. Приходи за местни дейности                +502 120 лв.; 

1.4.1. Имуществени и други местни данъци                  +70 480 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 01 03 - патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници   + 1 480 лв.; 

§§ 13 01 - данък върху недвижимите имоти      +29 000 лв.; 

§§ 13 03 - данък върху превозните средства      +30 000 лв.; 

§§ 13 04 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин          +10 500 лв.; 

§§ 13 08 - туристически данък                        -500 лв.; 

1.4.2. Приходи и доходи от собственост                +274 250 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 24 04 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция    -20 790 лв.; 

§§ 24 05 - приходи от наеми на имущество                + 33 390 лв.; 

§§ 24 06 - приходи от наеми на земя                +261 650 лв.; 

1.4.3. Държавни такси                 +54 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 25 01 - такси за административни и други услуги и дейности          +54 лв.; 



1.4.4. Общински такси                  +129 579 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 27 04 - за ползване на ДСП и други общински социални услуги   +61 288 лв.; 

§§ 27 05 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др.   +16 540 лв.; 

§§ 27 07 - за битови отпадъци       +30 000 лв.; 

§§ 27 10 - за технически услуги                     +5 700 лв.; 

§§ 27 11 – за административни услуги      +16 500 лв.; 

§§ 27 15 - за откупуване на гробни места             -500 лв.; 

§§ 27 17 - за притежаване на куче              +27 лв.; 

§§ 27 29 - други общински такси                          +24 лв.; 

1.4.5. Глоби, санкции и наказателни лихви       +19 200 лв.; 

 

 

 

в т.ч.: 

§§ 28 02 - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети   +9 033 лв.; 

§§ 28 09 - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски  +10 167 лв.; 

1.4.6. Неданъчни приходи                       +4 304 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 3619 - други неданъчни приходи                    +4 304 лв.; 

1.4.7. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите                   -3 043 лв. 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)        +33 917 лв. 

§§ 37 02 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност  

на бюджетните предприятия (-)        -36 960 лв.; 

1.4.8. Постъпления от продажба на нефинансови активи      +7 296 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя        +7 296 лв.; 

V. Трансфери – местни дейности            +1 104 978 лв.; 

1.5.1. § 61 00 – Трансфери м/у бюджета на бюджетната организация и ЦБ            +1 153 366 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 61 01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)         +1 115 773 лв.; 

§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)             +37 593 лв.; 

1.5.2. § 62 00 – Трансфери между бюджети и сметки за средствата от  

Европейския съюз                -48 388 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 62 02 - предоставени трансфери (-)          -48 388  лв.; 

 

VI. Временни безлихвени заеми – местни дейности              -568 483 лв.; 

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

за средствата от Европейския съюз (нето)      -568 483 лв.; 

VII.  Операции с финансови активи и пасиви – местни дейности          -25 000 лв.; 

1.7.1. § 72 00 - Предоставена възмездна финансова помощ (нето)    -25 000 лв.; 

 

VIII.Разходи за местни дейности 

1.7.1. Функция „Общинска администрация“     +50 000 лв.; 

1.7.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“ –       +48 700лв.; 

 § 10 00 - 

Издръжка 

§ 19 00 

Платени 

данъци, такси 

и 

администрати

вни санкции 

§ 42 00 

Текущи 

трансфери, 

обезщетения 

и помощи за 

домакинства

та 

§ 46 00 

Разходи за 

членски внос 

и участие в 

нетърговски 

организации 

и дейности 

§ 52 00 

Придобиване 

на 

материални 

дълготрайни 

активи 

гр. Полски 

Тръмбеш 

+25 997 лв. -11 995 -3 000 лв. +169 лв. -2 120 лв. 

с. Вързулица +1 300 лв. +65 лв.    



с. Иванча +1 000 лв. +75 лв.   +820 лв. 

с. Каранци  +210 лв.    

с. Климентово +3 000 лв. +320 лв.    

с. Куцина +1 200 лв. +1 360 лв.   +1 634 лв. 

с. Масларево +1 000 лв. +1 445 лв.    

с. Обединение +2 500 лв. +1 585 лв.    

с. Орловец +1 000 лв. +1 090 лв.    

с. Павел +1 100 лв. +1 130 лв.    

с. Петко 

Каравелово 

+4 000 лв. +810 лв.    

с. Полски Сеновец +6 000 лв. +870 лв.    

с. Раданово +1 500 лв. +610 лв.    

с. Стефан 

Стамболово 

+1 100 лв. +265 лв.    

с. Страхилово +500 лв. +2 160 лв.    

 

 

 

1.7.1.2 Дейност 123 „Общински съвет“        +1 300 лв.; 

§ 52 00 - Придобиване на материални дълготрайни активи      +1 300 лв.; 

1.7.2. Функция „Отбрана и сигурност“       

1.7.2.1. Дейност 283„Превантивна дейност за намаляване на вредните 

 последствия от бедствия и аварии“- с. гр. Полски Тръмбеш        -3 168 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                       -3 168 лв.; 

1.7.2.2. Дейност 283„Превантивна дейност за намаляване на вредните 

 последствия от бедствия и аварии“-с. Климентово        +3 168 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА       +3 168 лв.; 

1.7.3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“   +65 918 лв.; 

1.7.3.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“-П.Тръмбеш    +61 288 лв.; 

§ 10 00 - Издръжка                                   +61 288 лв.; 

.3.2.1. Дейност 525 „Клуб на пенсионера“       +4 630 лв.; 

 § 01 00 - Заплати и 

възнаграждения за персонала 

§ 10 00 

Издръжка 

с. Страхилово -450 лв.  

с. Каранци +430 лв.  

с. Куцина +20 лв. +2 500 лв. 

с. Полски Сеновец  +2 130 лв. 

1.7.4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“               -197 718 лв.; 

1.7.4.1. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“  

§ 10 00 – Издръжка 

- гр. Полски Тръмбеш        -354 700 лв.; 

с. Вързулица         +16 800 лв.; 

- с. Иванча          +35 300 лв.; 

- с. Каранци          +11 100 лв.; 

- с. Климентово          +15 500 лв.; 

- с. Куцина         +20 000 лв.; 

- с. Масларево          +22 500 лв.; 

- с. Обединение          +51 000 лв.; 

- с. Орловец           +8 000 лв.; 

- с. Павел          +21 000 лв.; 

- с. Петко Каравелово        +30 800 лв.; 

- с. Полски Сеновец        40 200 лв.; 

- с. Раданово          +35 500 лв.; 

- с. Стефан Стамболово         +18 000 лв.; 

- с. Страхилово          +29 000 лв.; 



1.7.4.2 Дейност 605 „Минерални води и бани“      +16 500 лв.; 

1.7.4.2.1. Дейност 605 „Минерални води и бани“ – гр. П Тръмбеш     -11 000 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи      -11 000 лв.; 

1.7.4.2.2. Дейност 605 „Минерални води и бани“ – с. Обединение    +27 500 лв.; 

§ 10-00 - Издръжка         +16 500 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи               +11 000 лв.; 

1.7.4.3 Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“  

§ 10 00 – Издръжка 

- гр. Полски Тръмбеш        -301 825 лв.; 

с. Вързулица           +9 873 лв.; 

- с. Иванча         +14 415 лв.; 

- с. Каранци           +8 979 лв.; 

- с. Климентово          +10 800 лв.; 

- с. Куцина                       +44 980 лв.; 

- с. Масларево           +16 973 лв.; 

- с. Обединение           +17 764 лв.; 

- с. Орловец            +13 167 лв.; 

- с. Павел              +34 952 лв.; 

 

 

 

 

 

- с. Петко Каравелово        +12 226 лв.; 

- с. Полски Сеновец         +17 909 лв.; 

- с. Раданово         +82 839 лв.; 

- с. Стефан Стамболово           +8 603 лв.; 

- с. Страхилово            +8 345 лв.; 

1.7.4.4. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

 благоустройството и регионалното развитие“      +81 382 лв.; 

 § 10 00 – Издръжка          +9 630 лв.; 

- с. Иванча                           +120 лв.; 

- с. Куцина            +1 320 лв.; 

- с. Обединение               +220 лв.; 

- с. Павел                             +150 лв.; 

- с. Петко Каравелово             +1 500 лв.; 

- с. Полски Сеновец              +3 770 лв.; 

- с. Раданово               +2 500 лв.; 

- с. Стефан Стамболово                   +50 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                        +25 138 лв.; 

- гр. Полски Тръмбеш            +25 138 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи                    +46 614 лв.; 

- гр. Полски Тръмбеш            +46 614 лв.; 

1.7.4.5. Дейност 622 „Озеленяване“              +4 400 лв.; 

 § 01 00 – Заплати и 

възнаграждения за 

персонала, нает по 

трудови и служебни 

правоотношения 

§ 10 00 

Издръжка 

§ 52 00 

Придобиване на 

материални 

дълготрайни 

активи 

гр. Полски Тръмбеш -34 000 лв.; +10 000 лв. -3 016 

с. Вързулица  + 1 000 лв.  

с. Иванча  +8 300 лв.  

с. Климентово   +1 278 лв. 

с. Обединение  +100 лв. +1 738 лв. 

с. Орловец  +350 лв.  

с. Павел  +2 000 лв.  



с. Полски Сеновец  +13 000 лв.  

с. Раданово  +1 500 лв.  

с. Страхилово  +2 150 лв.  

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

правоотношения в Дейност 622 „Озеленяване“ в размер на 11 900 лв. 

1.7.4.6. Дейност 623 „Чистота“       -300 000 лв.; 

1.7.4.6.1. Дейност 623 „ Чистота“ гр. Полски Тръмбеш“    -300 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                     - 299 702 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи                       -298 лв.; 

1.7.4.6.2. Дейност 623 „ Чистота“ – ОП „Чистота –Полски Тръмбеш“ 

§ 10 00 – Издръжка                       - 3 240 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на материални дълготрайни активи                 +3 240 лв.; 

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

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

1.7.6.1.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – гр. Полски Тръмбеш     -1 500 лв.; 

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

и служебни правоотношения          -28 000 лв.; 

§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала                 +2 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка          +24 500 лв.; 

1.7.6.1.2. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – с. Петко Каравелово    +1 500 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка             +1 500 лв.; 

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

правоотношения в Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в размер на 105 200 лв. 

 

 

 

1.7.7. Функция „Икономически дейности и услуги“           +1 110 715 лв.; 

1.7.7.1. Дейност 827 „Развитие на селските райони“ – гр. Полски Тръмбеш  -71 752 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                   -25 138 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                   -46 614 лв.; 

1.7.7.2. Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и  

риболов“ – гр. Полски Тръмбеш         +2 500 лв.; 

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

и служебни правоотношения         +2 000 лв.; 

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели                  +500 лв.; 

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

правоотношения в Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ в 

размер на 27 700 лв. 

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

 изграждане на пътищата“ – гр. Полски Тръмбеш            +1 075 863лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА                         +1 075 863 лв. 

1.7.7.5. Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и  

далекосъобщенията“ – гр. Полски Тръмбеш                      +660 лв.; 

§ 43 00 – Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия       +660 лв. 

1.7.7.5. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“             +103 444 лв.;  

 

 § 10 00 

Издръжка 

§52 00 

Придобиване на ДМА 

§ 54 00 

Придобиване на земя 

гр. Полски Тръмбеш +103 444 лв. -35 800 лв. -4 200 лв. 

с. Петко Каравелово  +35 800 лв. + 4 200 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 отпреходен остатък по бюджета с източник целеви 

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

параграф наименование било става 



§ 52 00 Компютри 1 800 1 290 

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

субсидии през 2022г.  

параграф наименование било става 

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

/Ст.Самболово - П.Сеновец/  

1 075 863 2 151 726 

2.3. Обекти финансирани със собствени приходи 

параграф наименование било става 

§ 52 00 Грайферна кофа 0 3 240 

§52 00 Автокран 20 000 19 702 

§ 52 00 Камера за видеонаблюдение 0 1 634 

 

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

съюз: 

3.1. „Проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и 

Полски Тръмбеш“  

§ 46-00 – Помощи и дарения от чужбина               -237 720 лв.; 

§ 76 00 – 'Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за  

средствата от Европейския съюз (нето)               +237 720 лв.; 

3.2. Проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш“ 

(BG16M1OP002-2.010-0005-C01): 

§ 63-00 – Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз        -280 670 лв.; 

§ 76 00 – 'Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за  

средствата от Европейския съюз (нето)               +280 670 лв.; 

 

 

 

3.3. Проект "Рехабилитация на съществуващ парк“ в УПИ І, кв. 109 по ПУП на гр. П. Тръмбеш 

(BG06RDNP001-19.158-0004-C01) 

§ 62-00 – Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС   +39 910лв.; 

§ 63-00 – Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз            -39 910 лв.; 

3.4. Проект Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ 57354.300.389 по КККР на гр. Полски 

Тръмбеш (BG06RDNP001-19.263-0005-C01) 

§ 63-00 – Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз            -67 902 лв.; 

§ 76 00 – 'Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за  

средствата от Европейския съюз (нето)                 +67 902 лв.; 

3.5. Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в Община Полски 

Тръмбеш“(BG05FMOP001-5.001-0051-C05) 

§ 62-00 – Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС    +8 478 лв.; 

§ 63-00 – Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз           +42 060лв.; 

§ 76 00 – 'Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за  

средствата от Европейския съюз (нето)                  -17 809 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                  +32 729 лв.; 

 

4. 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 

Утвърдена 

план-сметка 

с Решение 

№ 

509/28.07.20

22г. 

 

Актуализи

рана план-

сметка 



І. ПРИХОДИ : 1 444 000 1 444 000 1 106 407 

1 Приходи от такса битови отпадъци 870 000 870 000 900 000 

2 Приходи от местни данъци, такси, изравнителна 

субсидия и преходен остатък 

574 000 574 000 206 407 

ІІ РАЗХОДИ: 1 444 000 1 444 000 1 106 407 

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 

295 700 404 700 319 250 

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 

543 145 223 245 185 652 

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 

605 155 816 055 601 505 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 577 

 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от Закона за местно самоуправление и местна 

администрация , чл.6, ал.1, чл.66, ал.1 и чл.67 от Закона за местни данъци и такси, чл.16 от 

Закона за управление на отпадъците и чл.16 от Наредба № 14 на Общински съвет П. Тръмбеш 

за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

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

 I. Приема и одобрява план-сметка за 2023г. 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 (Приложение 

№1 и Приложение №2). 

 II. Приема годишен размер на таксата за битови отпадъци за 2023г. по населени места и 

честота на събиране и транспортиране на битовите отпадъци, съгласно Заповед № РД 01-06-11 

251/28.10.2022г., и основа за изчисляването на таксата посочена в чл.16 ал.2 от Наредба № 14 

на Общински съвет П. Тръмбеш за определяне и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Полски Тръмбеш, както следва: 

 
Населено място Събиране и 

транспортир

ане на 

битовите 

отпадъци 

(чл.66, ал.1 

т.2 от 

ЗМДТ) 

Третиране на 

битовите 

отпадъци в 

съоръжения и 

инсталации 

(чл.66, ал.1 т.3 

от ЗМДТ) 

Поддържане на 

чистотата на 

териториите за 

обществено 

ползване (чл.66, 

ал.1 т.4 от 

ЗМДТ) 

Общо 

гр. Полски Тръмбеш     

- за жилищни имоти, 

представляващи земя със 

сгради 

1,93 ‰ 1,05 ‰ 5,78 ‰ 8,76 ‰ 

- за жилищни имоти, 

представляващи жилище 

в жилищен блок; 

1,30 ‰ 0,96 ‰ 5,30 ‰ 7,56 ‰ 

- за нежилищни имоти 3,96 ‰ 3,04 ‰ 6,20 ‰ 13,20 ‰ 

с. Вързулица 2,35 ‰ 1,30 ‰ 11,20 ‰ 14,85 ‰ 

с. Иванча 3,40 ‰ 1,80 ‰ 8,60 ‰ 13,80 ‰ 



с. Каранци 1,90 ‰ 1,40 ‰ 12,10 ‰ 15,40 ‰ 

с. Климентово 4,25 ‰ 2,35 ‰ 4,10 ‰ 10,70 ‰ 

с. Куцина 4,50‰ 2,40 ‰ 8,10 ‰ 15,00 ‰ 

с. Масларево 3,00 ‰ 1,65 ‰ 10,35 ‰ 15,00 ‰ 

с. Обединение  3,90 ‰ 2,25 ‰ 8,85 ‰ 15,00 ‰ 

с. Орловец 3,10 ‰ 1,75 ‰ 8,60 ‰ 13,45 ‰ 

с. Павел 4,40 ‰  2,44 ‰ 8,40 ‰ 15,24 ‰ 

 

 

    

с. Петко Каравелово 4,90 ‰ 2,65 ‰ 3,15 ‰ 10,70 ‰ 

с. Полски Сеновец 4,50 ‰ 2,55 ‰ 7,95 ‰ 15,00 ‰ 

с. Раданово 4,80 ‰  2,65 ‰ 3,25 ‰ 10,70 ‰ 

с. Ст. Стамболово 2.40 ‰ 1.40 ‰ 10.50 ‰ 14,30 ‰ 

с. Страхилово 4,35 ‰ 2,35 ‰ 6,50 ‰ 13,20 ‰ 

 

3. За подали декларация по чл. 18 ал.(2) от Наредба на Общински съвет П. Тръмбеш за 

определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Полски Тръмбеш, таксата за услугите Събиране и транспортиране на битовите отпадъци и 

Третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, се определя съобразно вида и 

броя на съдовете: 

3.1. за кофа с обем 0,12 м³ - 7,80 лв. за един път събиране и транспортиране (за едно 

вдигане) ; 

3.2. за контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³- 79,00 лв. за един път събиране и 

транспортиране (за едно вдигане); 

III. За общински недвижими имоти, ползвани или наети от юридически или физически лица 

таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.  

IV. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на читалищата. 

Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с 

пряката им читалищна дейност. 

 

Решението влиза в сила от 01.01.2023г. 

 
 

 

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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 578 

 

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

администрация, чл. 127, ал.6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

Одобрява 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 32175.23.2 и ПИ 32175.23.3 КК и КР на с. Иванча, с което се 

предвижда промяна на устройствената зона, в която попадат имотите, от „Открити 

водни площи“ в „Предимно производствена устройствена зона“ „Пп“. 

 

 

Приложение: 1. Проект за изменение на ОУПО Полски Тръмбеш; 2. Доклад на Кмета 

на Община Полски Тръмбеш; 3. Решение № ВТ-20-ЕО/ 2022 г. на Директора на РИОСВ 

– Велико Търново; 4. Становище изх. № СКЗЗВ-02-117-(1)/ 06.07.2022 г. на Басейнова 

дирекция „Дунавски район“. 

 

 

 

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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 579 

 

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. 

   1.2 Земеделски земи: 

землище № имот  НТП местност  АОС площ дка. 

П.Тръмбеш  57354.28.10  Нива Горника №3631/08.08.2016 г. 0,321 

П.Тръмбеш  57354.28.12  Нива Горника №3632/08.08.2016 г. 1,924 

П.Тръмбеш  57354.28.13 Нива Горника №3633/08.08.2016 г. 1,941 

 

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2022 г. 

Под №34 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

34 

Урегулиран поземлен имот IV кв.5а по ПУП на с. Стефан Стамболово, с площ 1100 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №317/25.09.2001 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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 580 
 

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

администрация, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велико Търново 

инвестиции, предложени за приемане от тристраната комисия съгласно Протокол от 12.12.2022 г. на 

обща стойност 84 850,60 лева и възлага на Кмета на общината да приеме с двустанен Приемо-

предвателен протокол следните активи:  

1. Спирателен кран 2 бр. и пожарен хидрант 1 бр. с обща балансова стойност 1 555,76 лв, както 

следва: 1 бр. спирателен кран DN 150 мм, монтиран на ул.”Оборище” в гр.Полски Тръмбеш - нов 

ДМА, на стойност 539,20 лв., 1 бр. пожарен хидрант DN 70/80, монтиран на ул.”Двадесет и 

шеста” в с. Раданово - нов ДМА, на стойност 540,97 лв., 1 бр. спирателен кран DN 150 мм, 

монтиран в ПС за с. Павел - нов ДМА, на стойност 475,59 лв. 

2. Водомери 4 бр. с обща балансова стойност 2 165,60 лв., както следва: 1 бр. водомер DN 200 мм, 

монтиран в шахта вход за с. Куцина - подмяна на актив с № 1885, на стойност 979,49 лв., 1 бр. 

водомер DN 100 мм, монтиран в шахта вход за с. Полски Сеновец - подмяна на актив с № 19184, 

на стойност 403,57 лв., 1 бр. водомер DN 80 мм, монтиран в шахта вход за с. Обединение - нов 

ДМА, на стойност 377,20 лв. и 1 бр. водомер DN 100 мм, монтиран в НР за с. Каранци - подмяна 

на актив № 17914, на стойност 405,34 лв. 

4. Водопровод за ниска зона по ул. „Александър Стамболийски", гр. Полски Тръмбеш - частична 

подмяна на актив с № 7334 /19377/, на стойност 39 579,95 лв.  

5. Водопровод за висока зона по ул. „Александър Стамболийски", гр. Полски Тръмбеш - частична 

подмяна на актив с № 7334 /19377/, на стойност 39 323,07 лв.  

6. Сградни водопроводни отклонения 6 бр. с обща балансова стойност 2 226,22 лв., както следва: 

сградно водопроводно отклонение по ул. „Тунджа" №15, гр. Полски Тръмбеш - нов ДМА, на 

стойност 363,87 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Двадесет и шеста" №26, с. 

Раданово - нов ДМА, на стойност 303,57 лв., сградно водопроводно отклонение в с. Вързулица 

за п.н. 7038151 - нов ДМА, на стойност 315,37 лв., сградно водопроводно отклонение в с. 

Обединение за п.н. 5052021 - нов ДМА, на стойност 300,47 лв., сградно водопроводно 

отклонение по ул. „Осма" №25, с. Петко Каравелово за п.н. 7029298 - нов ДМА, на стойност 

316,27 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Втора" №6, с. Петко Каравелово за п.н. 

7030209 - нов ДМА, на стойност 626,67 лв. 

 2.На основание чл.198ж от Закона за водите и §9, ал.10 от Предходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на  ЗВ, и във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за 

водите Община Полски Тръмбеш да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико Търново /АВиК/ за управление следните активи, 

приети с приемо-предавателен протокол:  

 

 



1. Спирателен кран 2 бр. и пожарен хидрант 1 бр. с обща балансова стойност 1 555,76 лв, както 

следва: 1 бр. спирателен кран DN 150 мм, монтиран на ул.”Оборище” в гр.Полски Тръмбеш - 

нов ДМА, на стойност 539,20 лв., 1 бр. пожарен хидрант DN 70/80, монтиран на ул.”Двадесет 

и шеста” в с. Раданово - нов ДМА, на стойност 540,97 лв., 1 бр. спирателен кран DN 150 мм, 

монтиран в ПС за с. Павел - нов ДМА, на стойност 475,59 лв. 

2. Водомери 4 бр. с обща балансова стойност 2 165,60 лв., както следва: 1 бр. водомер DN 200 

мм, монтиран в шахта вход за с. Куцина - подмяна на актив с № 1885, на стойност 979,49 лв., 

1 бр. водомер DN 100 мм, монтиран в шахта вход за с. Полски Сеновец - подмяна на актив с 

№ 19184, на стойност 403,57 лв., 1 бр. водомер DN 80 мм, монтиран в шахта вход за с. 

Обединение - нов ДМА, на стойност 377,20 лв. и 1 бр. водомер DN 100 мм, монтиран в НР за 

с. Каранци - подмяна на актив № 17914, на стойност 405,34 лв. 

3. Водопровод за ниска зона по ул. „Александър Стамболийски", гр. Полски Тръмбеш - 

частична подмяна на актив с № 7334 /19377/, на стойност 39 579,95 лв.  

4. Водопровод за висока зона по ул. „Александър Стамболийски", гр. Полски Тръмбеш - 

частична подмяна на актив с № 7334 /19377/, на стойност 39 323,07 лв.  

5. Сградни водопроводни отклонения 6 бр. с обща балансова стойност 2 226,22 лв., както 

следва: сградно водопроводно отклонение по ул. „Тунджа" №15, гр. Полски Тръмбеш - нов 

ДМА, на стойност 363,87 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Двадесет и шеста" 

№26, с. Раданово - нов ДМА, на стойност 303,57 лв., сградно водопроводно отклонение в с. 

Вързулица за п.н. 7038151 - нов ДМА, на стойност 315,37 лв., сградно водопроводно 

отклонение в с. Обединение за п.н. 5052021 - нов ДМА, на стойност 300,47 лв., сградно 

водопроводно отклонение по ул. „Осма" №25, с. Петко Каравелово за п.н. 7029298 - нов 

ДМА, на стойност 316,27 лв., сградно водопроводно отклонение по ул. „Втора" №6, с. Петко 

Каравелово за п.н. 7030209 - нов ДМА, на стойност 626,67 лв. 

 

3. На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5, и ал.6   от Закона 

за водите, и при условията на сключения между АВиК и „ВиК-Йовковци”, гр.Велико Търново  Договор, 

който е в сила от 01.06.2016г., Община Полски Тръмбеш да предаде за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на оператора „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико Търново активите по т. 2. 

 4.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите действия по 

изпълнение на т. 2 и т. 3 от настоящото  решение, като изпрати Уведомление до председателя на 

Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико 

Търново с приложени копия на необходимите 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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 581 

 

 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 още 30% 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 582,40 лева /петстотин осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/ без 

включен ДДС. 

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

собственост, с начална тръжна цена 1 204,00 лева /хиляда двеста и четири лева/ без включен 

ДДС. 

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

собственост, с начална тръжна цена 2 800,00 лева /две хиляди и осемстотин 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 2 226,00 лева /две хиляди двеста двадесет и шест 

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 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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 582 

 

 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: Урегулиран 

поземлен имот IV кв.5а по ПУП на с. Стефан Стамболово, с площ 1100 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №317/25.09.2001 г. на Община Полски Тръмбеш. 

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

размер на 3 180,00 лева /три хиляди сто 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 1 500,00 лева /хиляда и петстотин лева/. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за 

покупко-продажба със спечелилият участник. 

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

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

територията на с. Стефан Стамболово. 

Приложение: 1.Копие от АОС №317/25.09.2001 г.; 2.Копие от удостоверение за данъчна 

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

10826/17.10.2022 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 №42/22.12.2022г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 583 

 

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

администрация, чл.25, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за публичните 

предприятия,  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 неприсъствено общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с 

изх.№1-18173/19.12.2022 г., Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:  

 Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

да представлява Община Полски Тръмбеш в извънредно неприсъствено общо събрание на 

съдружниците на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с 
изх.№1-18173/19.12.2022 г.,  като гласува както следва: 

По точка 1 от дневния ред:  

1. Вземане на решение за одобряване на бизнес програмата на „ВиК Йовковци" 
ООД - гр. Велико Търново за периода 2022-2026 г., във връзка с изискванията на чл. 25, т. 
1 и чл. 57, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия. 

Проект за решение: Общото събрание на съдружниците одобрява разработената от 
„ВиК Йовковци" ООД - гр. Велико Търново бизнес програма за периода 2022-2026 г. –  
гласува положителен вот. 
 

 

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 

 


