
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 613 

 

 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 ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на 

Общински съвет Полски Тръмбеш от Общинска администрация Полски Тръмбеш за 

II -то полугодие на 2018 г. и неснетите от отчет решения за 2017 и 2018г. 

1. Снема от отчет изпълнените решения на Общински съвет Полски 

Тръмбеш от Общинска администрация Община Полски Тръмбеш за II - то 
полугодие на 2017 г., №№ 408, 419,  I – то полугодие на 2018г. - № № 439, 451, 
489, 497, 504, 507 и II -то полугодие на 2018 г. №№ 
512,513,514,515,516,517,518,519,520,521,522,523,524,525,526,527,528,529,530,53
1,532,533,534,535,536,537,538,539,540,541,542,543,544,546,547,548,549,550,551,5
52,553,554,555,556,557,558,559,560,561,562,563,564,565,566,567,568,569,570,571,
572,573,574,575,577,578,579,580,581,582,583,584,585,586. 
2. Остават да се водят на отчет от Общински съвет Полски Тръмбеш 

решения №  545 и № 576. 
 ПРИЛОЖЕНИЕ: Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Полски 
Тръмбеш за II -то полугодие на 2018 година. 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 614 

  

 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Полски Тръмбеш 

реши: 

1. Дава съгласие да се отпуснат средства в размер на 3 000.00лева от 

Бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2019година на НЧ „Отец Паисий 1905“ 

гр. Полски Тръмбеш за провеждане на празник  „Честване на 40 години ФФ 

„Полянци“ и 25 години творчески път на хореографа Мариана Малчева“.  

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да осигури необходимите 

средства и извърши съответните промени по бюджета на Община Полски 

Тръмбеш за 2019година. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 615 

  

 

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Полски Тръмбеш 

реши:         

1. Дава съгласие да се отпуснат средства в размер на 4 550.00лева от 

Бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2019година на НЧ „Отец Паисий 1905“ 

гр. Полски Тръмбеш за участие на Танцови състави ФФ „Полянци“ към НЧ „Отец 

Паисий 1905“ гр. Полски Тръмбеш и ФФ „Пролетни ритми“ към КП „Здравец“ с. 

Климентово за участие в VIII Международен фестивал на изкуствата в Ней Пори, 

Гърция.  

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да осигури необходимите 

средства и извърши съответните промени по бюджета на Община Полски 

Тръмбеш за 2019година. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 616 

  

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

самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Полски Тръмбеш 

реши: 

Дава съгласие да се отпуснат средства в размер на 2050 лв. от бюджета на 

Община Полски Тръмбеш за 2019 година, за заплащане на транспортните разходи 

до град Мурманск област, Русия и обратно на Марисвет-Лидия Тодорова и 

нейният придружител Светлана Неманова за участие в Международен  фестивал 

на славянската култура „Вратата на слънцето”, посветен на славянската 

писменност и култура, който ще се проведе от 16 до 19 май 2019 г.в град 

Оленегорск, Мурманска област, Русия. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 617 

  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание Договор с регистрационен номер по 

ОП „НОИР” BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01 от 14.03.2019 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г., сключен между Община Полски Тръмбеш и 

ИА „ОП Наука и образование за интелигентен растеж” /Управляващ орган на ОП „НОИР” 

2014-2020 г./, седалище и адрес на управление 1113 гр. София, бул. „Цариградско шосе”,     

№ 125, ЕИК 177224179, представляван от изпълнителен директор, Общински съвет – Полски 

Тръмбеш реши: 

1.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Изпълнителна агенция „Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, определена за Управляващ орган на 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. в  размер  на  

60 071,94 лв. (шестдесет хиляди и седемдесет и един лева и деветдесет и четири стотинки) за 

обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия аванс по Договор с регистрационен номер 

по ОП „НОИР” BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01 от 14.03.2019 г. за проект 

„Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община 

Полски Тръмбеш”. 

2.Определя падежа на Записа на заповед:  150 календарни дни след изтичане на срока на 

договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с регистрационен номер по ОП 

„НОИР” BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001-C01 от 14.03.2019 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 618 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание Договор с регистрационен номер по 

ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.018-0029-С01 от 14.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

сключен между Община Полски Тръмбеш и МТСП  чрез ГД „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” /Управляващ орган на ОП „РЧР” 2014-2020 г./, седалище и 

адрес на управление 1051 гр. София, бул. „Триадица” № 2, ЕИК  000695395, представляван от 

Ръководителя на УО, Общински съвет – Полски Тръмбеш  реши:        

1.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и 

социалната политика, в качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 г. в размер на 99 990,64 лв. (деветдесет и девет хиляди и 

деветстотин и деветдесет лева и шестдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

стойността на допустимия аванс по Договор с регистрационен номер по ОП „РЧР” 

BG05M9OP001-2.018-0029-C01 от 14.03.2019г. за проект „Социални, икономически и 

образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш”. 

2.Определя падежа на Записа на заповед: датата на влизане в сила на решението за 

верификация на окончателното искане за плащане договор с регистрационен номер по ОП 

„РЧР” BG05M9OP001-2.018-C01 от 14.03.2019г. 

 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 619 

 

 

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 2018 г. на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2018г, съгласно 

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

 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 620 

 

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 2019 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Дофинансиране на делегирани от държавата дейности: 

1. Функция „Общи държавни служби“       +18 500 лв. 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“        

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения +15 000 лв.; 

§ 05-00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели     +3 500 лв.; 

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

правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 256 100 лв. 

2. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности “            +80 872 лв.; 

2.1. Дейност 738 „ Читалища“        

§ 10-00 – Издръжка          +70 272 лв.  

§ 45-00 – С-дии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел +10 600 лв.; 

в т. ч.: за НЧ „ Отец Паисий 1905“ – гр.Полски Тръмбеш – 10 600 лв. 

II. Приходи за местни дейности 

1. § 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите      - 5 207 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)            -5 207 лв.; 

9. § 40 00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи    +30 707 лв.; 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя      +30 707 лв.; 

III. Разходи за местни дейности 

1. Функция „Общи държавни служби“         -18 500 лв. 

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       - 22 100 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка          - 22 100 лв.; 

1.2. Дейност 123 „Общински съвет“          +3 600 лв.; 

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения   +3 600 лв.; 

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

правоотношения в Дейност 123 „Общински съвет“ в размер на 25 380 лв. 

2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“    
2.1 Дейност 524 „Домашен социален патронаж“       

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения       +9 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка             -9 000 лв.; 

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

правоотношения в Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ в размер на 147 720 лв. 

3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално  

стопанство и опазване на околната среда“                 - 55 372 лв.; 



 

 

 

 

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

§ 10 00 – Издръжка           -80 872 лв.; 

§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА        +25 500 лв.; 

4. Функция „Икономически дейности и услуги“      

4.1. Дейност 829 „ Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“ 

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения      +1 200 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка              -1530 лв.; 

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

4.2. 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 22 152 лв. 

4.3. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“      

§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения     +19 000 лв.; 

§ 10 00 – Издръжка           -19 000 лв.; 

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

правоотношения в Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ в размер на 213 400 лв. 

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

активи и основен ремонт за 2019 на Община Полски Тръмбеш: 

- обекти финансирани с приходи от приватизация и продажба на нефинансови активи 

параграф наименование било става 

§51 00 Реконструкция на ул. «Търговска» - гр.П. Тръмбеш  10 058 35 558 

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

 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 14 14 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 №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 621 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 1, чл.3 и чл.7, ал.2, т.1 и ал.3-8 от Наредба 1 от  22 

януари 2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено 

от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014 - 2020,  и  чл. 44, ал. 1, т. 1 от Закона за местното 

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

1.Одобрява запис на заповед за сумата от 127 174,81лева (сто двадесет и седем хиляди сто 

седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинка) за обезпечаване на 100% от авансово плащане по 

Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-38 от 

23.04.2018г. и заповед на Управляващия орган  на ПРСР 2014 - 2020 г. по подмярка „Прилагане на 

операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и по подмярка 19.4 

„Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие", по мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие", от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. със срок на предявяване на плащанията, покриващ срока на изпълнение на стратегията за 

Водено от общностите местно развитие за календарната 2019 г., удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 

30.06.2020 г. 

2.Упълномощава Кмета на Община Павликени да подпише запис на заповед, без протест и без 

разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие" - Разплащателна агенция в размер на 127 

174,81лева (сто двадесет и седем хиляди сто седемдесет и четири лева и осемдесет и една стотинка) за 

обезпечаване на 100% от авансово плащане по Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие № РД 50-38 от 23.04.2018г., и заповед на Управляващия орган на ПРСР 

2014 - 2020 г., по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 

местно развитие" и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие", по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие", от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., със срок на предявяване на плащанията, покриващ 

срока на изпълнение на стратегията за Водено от общностите местно развитие за календарната 2019 г., 

удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 30.06.2020 г. 

Приложения: 

1.Докладна записка вх. № РД-01-09-2018/11.03.2019 г. на Изпълнителния директор на СНЦ 

"МИГ Павликени - Полски Тръмбеш". 
 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                          /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 622 

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, чл. 23 от Закона за регионалното 

развитие и чл. 91 ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за 

регионалното развитие, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема годишния доклад за наблюдение изпълнението на 

Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на 

община Полски Тръмбеш за 2018 година. 
 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 623 

 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА , чл. 23 т.2 от Закона за 

регионалното развитие, чл. 91 ал.2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона 

за регионалното развитие Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.Приема Програма за реализацията на Актуализирания документ за изпълнение 

на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за 2019 г. 

 

 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ № 624 

  

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 2018 г. предоставен на СНЦ „МИГ Павликени – 

Полски Тръмбеш“, одобрен с решение на Общински съвет, Полски Тръмбеш № 572 от 

18.12.2018 г.  до 31 май 2019 г. 

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

безлихвен заем № РД 01/23/27.12.2018 г. със СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, със 

седалище в гр. Павликени, ул. Васил Левски № 1 вх. Г, 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-01-09-2332/20.03.2019 г. на Изпълнителния директор на 

СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш"; 

2. Проект на анекс към договор за безлихвен заем № РД 01/23/27.12.2018 г ; 

3. Проект на Запис на заповед. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 625 

 

  

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

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

Тръмбеш  реши: 

Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2019 г., приета с Решение №597 по 

Протокол №42/31.01.2019 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 2019 г. 

   1.2 Земеделски земи: 

землище 

№ имот по 

КККР НТП местност  № АОС 

площ 

кв.м. 

Климентово 41246.45.42 Друг вид земеделска земя вадите 3760/19.03.2019 г. 1242 

Климентово 41246.45.43 Друг вид земеделска земя вадите 3761/19.03.2019 г. 1654 

3. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2019 г. 

Под №3 да се включи следният имот общинска собственост, а именно: 

3 
Поземлен имот с идентификатор 41246.19.36 по КК и КР на с. Климентово, с площ 

1190 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3759/19.03.2019 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 626 

 

 

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

администрация, във връзка с чл.24а, ал.5 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл.7,  чл.8, ал.1, т.1 и чл.12, ал.3 от Наредбата за стопанисване и управление 

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

Полски Тръмбеш,  реши: 

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

следните имоти публична общинска собственост: 

Населено място 

Номер на имот 

по КККР 

Площ в 

кв.м. НТП АОС 

с.Климентово 41246.45.42 1242 Друг вид земеделска земя №3760/19.03.2019 г. 

с.Климентово 41246.45.43 1654 Друг вид земеделска земя №3761/19.03.2019 г. 

   Общо 2896     

2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

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

настоящото решение в размер на 82,00 /осемдесет и два/ лева. 

4.Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ лева. 

5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната годишна 

тръжна цена. 

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

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

съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише договор за наем 

със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие на АОС №3760/19.03.2019 г. 2.Копие на АОС №3761/19.03.2019 г. 

3.Копие на заявление с рег.индекс №СА-02-10-1691/27.02.2019 г.   

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 627 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 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 на ОбС Полски Тръмбеш, 

Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

Неурегулиран поземлен имот с пл.№ 239а в стр.кв. 39 по ПУП на с. Климентово, с площ 825,00 

кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №683/15.05.2003 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

Данъчна оценка за имота: 2 660,60 лв. /Две хиляди шестстотин и шестдесет лева и 

шестдесет стотинки/. 

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

размер на 3 100,00 лева /Три хиляди и сто лева/, без включен ДДС /Сделката е облагаема с 

ДДС/.  

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

4.Определя депозит за участие в размер на 1 000,00 /хиляда/ 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 

продажба със спечелилият участник. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-300/11.01.2019 г. 

2.Копие от АОС №683/15.05.2019 г. 

   3.Копие от удостоверение за данъчна оценка. 

   4.Копие от доклад за пазарна оценка. 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 



 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 628 

 

На основание чл.17, ал.1, т.7  и чл.21, ал.1, т.8  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската  собственост,  Общински съвет – 

гр.Полски Тръмбеш реши: 

Предоставя за безвъзмездно ползване Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

57354.300.1231.1.3 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, с площ 66 кв.м., частна общинска 

собственост, съгласно АОС №14/15.10.1997 г. на Община Полски Тръмбеш, за материална база 

за разполагане на Център „Заедно” по Проект” Социални, икономически и образователни 

мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш”, по  процедура за  

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП”Развитие на човешките ресурси” и ОП” 

Наука и образование за интелигентен растеж”, процедура чрез директно предоставяне с 

интегрирано предложение BG05M9OP001-2.018 ”Социално-икономическа интеграция на 

уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до образование”- Компонент 

1.Регистрационен номер на договора по ОП РЧР BG05M9OP001-2.018-0029-C01, 

Регистрационен номер на договора по ОП НОИР BG05M9OP001-2.018-0029-

2014BG05M2OP001-C01, за срока на изпълнение на проекта. 

 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 629 

 

 

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

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

Тръмбеш реши: 

Упълномощава Кмета на община Полски Тръмбеш да сключи допълнително 

споразумение със „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация 

/СБПЛР/ минерални бани-Полски Тръмбеш” ЕООД, за изменение на договора за наем, сключен 

на 31.08.215 г., както следва: 

1.В т.4 на чл.1,  площа на кухня и перално от 100 кв.м. да се увеличи на 180 кв.м., като се 

включат четири броя помещения със ЗП 80 кв.м. и обща полезна площ съответно 8,04 кв.м., 

8,71 кв.м., 14,61 кв.м. и 41,04 кв.м. 

2.В чл.6, месечния наем да се увеличи от 997,06 лв. с включен ДДС на 1037,62 лв. с 

включен ДДС, считано от датата на подписване на допълнителното споразумение 

 
 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №44/28.03.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 630 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 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 и ал.3, чл.45 ал.1 т.6 и чл.46 ал.1 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет 

гр.Полски Тръмбеш  реши: 

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

оранжерии – тип „Асеновградски” за демонтаж, находящи се в УПИ XI „За баня и компресорна 

станция” кв.10 по ПУП на с.Обединение, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№2363/31.08.2006 г. 

2.Приема изготвената пазарна оценка за оранжериите по т.1 и определя начална тръжна 

цена в размер на 3 500,00 лева /три хиляди и петстотин лева/, без включен ДДС /Сделката е 

облагаема с ДДС/.  

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

4.Определя депозит за участие 1 000,00 /хиляда/ 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 

продажба със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-1440/18.02.2019 г. 

2.Копие от АОС №2363/31.08.2006 г. 

   3.Счетоводна справка. 

   4.Копие от доклад за пазарна оценка. 

 

  

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

16 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


