
   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 67 

 

На основание чл.21, ал.1, ,т.10  и т.23 и ал.2 от Закона за местното управление и 

местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси, чл.49, ал.3 и 

ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:  

Променя  Решение №32/19.12.2019г. в частта: „ да бъде предоставен временен 

безлихвен заем от бюджета на Община Полски Тръмбеш” от 115 000,00лв./сто и 

петнадесет хиляди лева/ на 175 000,00 лева  /сто седемдесет и пет хиляди лева/„ за 

изпълнение на дейностите по Договор BG05M9OP001-2.018-0029-C01, Проект 

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

Община Полски Тръмбеш “, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси”. 

Средствата се възстановяват в бюджета след верифициране на разходите от 

Договарящия орган. 

 

 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 68 

 

 

На основание Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – гр.Полски 

Тръмбеш реши: 

Отменя  разпоредбите на чл. 10, т. 4 и чл.11, ал.3, т.3 от Правилника за условията и 

реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете в 

община Полски Тръмбеш, приет с Решение № 528 от Протокол № 37/30.08.2018 г. в сила 

от 01.09.2018 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 69 

 

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА, 

Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 

Избира  за химн на Община Полски Тръмбеш песента „Роден град”, музика и 

аранжимент Петър Петров, Текст и изпълнение на Вокална група „Сияние”. 

 

 
 

 

 

 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 70 

 

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: 

1. Дава съгласие да бъде променен текста в  Решение № 31/19.12.2019г. , както следва:  

Било : „да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 20 000,00 лева /двадесет хиляди лева/ за изпълнение 

на дейностите по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0058-C01 30.05.2019г., проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш „ ,финансиран по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” . 

Става: „да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 50 000,00 лева /петдесет хиляди лева/ за изпълнение 

на дейностите по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0058-C01 30.05.2019г., проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш „ ,финансиран по 

ОП „Развитие на човешките ресурси” . 

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

на средствата от Управляващия орган. 

 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 71 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, чл.83 ал.2 от Закона за публичните 

финанси и чл.28 ал.2 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, Общински съвет-гр. 

Полски Тръмбеш реши: 

 Одобрява Бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи и на разходите 

за местни дейности на Община Полски Тръмбеш за периода 2021-2023г. 

 

 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 72 

 

 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, Общински съвет – Полски Тръмбеш 

реши: 

 Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по 

приходната и разходната част на Бюджет 2019г. на Община Полски Тръмбеш към 

31.12.2019г., съгласно представените Приложение №1, Приложение №2 и Приложение 

№4. 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 73 

 

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

местната администрация, чл.6, ал.(2) от Закона за местните данъци и такси и във връзка с 

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

Полски Тръмбеш реши: 

Приема допълнение на Наредбата №14 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с 

Решение №701/04.03.2003г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш, както следва: 

 

§ 1.  В Приложение №1 към чл.51, ал.1, се добавя т. 70 със следното съдържание:  

 

7

70. 

 Услуги предоставяни от 

Автогара гр.Полски Тръмбеш 

Цена в 

лв. (с ДДС 20%) 

 1. Преминаване през автогара  

 1.1 За едно преминаване през автогара 1,80 

 1.2 При изпълнение на 3 или повече курса 

на ден се прави 40% отстъпка; 

 

 2. Престой на автобус за един час 1,50 

 3. Продажба на билети 8% от 

стойността на 

всеки продаден 

превозен 

документ 

 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 74 

 
 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 2020 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

 

I. Приходи за делегирани от държавата дейности: 

1.1.1. §§ 31-11- обща субсидия и други трансфери за държавни дейности   +52 400 лв.; 

 

II. Разходи за делегирани от държавата дейности 

1.2.1. Функция „Общи държавни служби“      +52 400 лв.; 

1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“        

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

 и служебни правоотношения         +43 952 лв.; 

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели     +8 448 лв.; 

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

служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 787 200 лв.; 

 

III. Трансфери – местни дейности 

1.3.1. § 61 00 – Трансфери между бюджети (нето)      -29 850 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)  -29 850 лв.; 

 

IV. Операции с финансови активи и пасиви – местни дейности 

1.4.1. § 93 00 - Друго финансиране - нето(+/-)      +29 850 лв.; 

в т.ч.:  

§§ 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции 

на други бюджетни организации (-/+)                                +29 

850 лв.; 

 

V. Разходи за местни дейности 

1.5.1. Функция „Общи държавни служби“       

1.5.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“       

§ 10 00 – Издръжка            - 5 000 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА           +5 000 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 52 01 – придобиване на компютри и хардуер          +5 000 лв.; 

1.5.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 



стопанство и опазване на околната среда“       

1.5.2.1. Дейност 623 „Чистота“         

§ 10 00 – Издръжка              - 3 250 лв.; 

§ 52 00 – Придобиване на ДМА                        +3 250 лв.; 

в т. ч. : 

§§ 52 05 придобиване на стопански инвентар         +3 250 лв.; 

1.5.3. Функция „Икономически дейности и услуги“       

1.6.5.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“     

§ 10 00 – Издръжка              - 1 520 лв.; 

§ 53 00 - Придобиване на НДА           +1 520 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 53 01 придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти          +1 520 лв.; 

 

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

активи и основен ремонт за 2020 на Община Полски Тръмбеш: 

2.1. Обекти финансирани със собствени приходи  

параграф наименование било става 

§ 52 00 Компютри 5 000 10 000 

§52 00 Моторни коси 0 3 250 

§ 53 00 Програмни продукти и лицензи за програмни продукти 0 1 520 

 

 

3. Допълва Решение № 51/30.01.2020г., както следва: 

в Приложение № 5 се добавя дейност 282 „Отбранително-мобилизационна подготовка, 

поддържане на запаси и мощности“, с нова т.25, както следва:  

 

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

Име, презиме, фамилия Длъжност Маршрут 

Костадин Недялков Костадинов Изпълнител по поддръжка и 

охрана на пунктове за 

управление и др. 

с. Орловец – гр. Полски 

Тръмбеш – с. Орловец 



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 75 

 
 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 147 959,48 лв. (сто четиридесет и седем хиляди 

деветстотин петдесет и девет лева и 48 стотинки)  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 2020 г., 

удължен с 6 (шест) месеца, а именно - 30.06.2021 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 147 959,48 лв. (сто четиридесет и седем хиляди деветстотин петдесет и девет лева и 48 

стотинки) 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 2020 г., удължен с 6 (шест) месеца, а 

именно - 30.06.2021 г. 

Приложения: 

1.Докладна записка вх. № РД-01-09-2233/11.03.2020 г. на Изпълнителния директор на СНЦ 

"МИГ Павликени - Полски Тръмбеш"; 

2. 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 76 

 

 

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 

2019 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 77 

 

 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  2020 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 78 

 

 

На основание чл.17, ал. 1, т.8, и чл.21, ал.1, т.12  от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗЕВИ  Общински съвет, Полски Тръмбеш реши: 

 

1.Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници  и биогорива за периода 2020 – 2023 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 79 

 

 

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

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

 1.Дава съгласието си за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, по мярка МИГ 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“ , М07 – Основни услуги в обновяване на селата в селските 

райони, Процедура № BG06RDNP001-19.158, за изпълнение на проект: „Текущ ремонт 

на съществуващо читалище в УПИ ІІІ, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община 

Полски Тръмбеш“. 

 2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви необходимата 

документация в съответствие с изискванията за кандидатстване по мярка МИГ 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“. 

 
 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 80 

 

 

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

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

 1.Дава съгласието си за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, по мярка МИГ 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“ , М07 – Основни услуги в обновяване на селата в селските 

райони, Процедура № BG06RDNP001-19.158, за изпълнение на проект: „Рехабилитация 

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

 2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да изготви необходимата 

документация в съответствие с изискванията за кандидатстване по мярка МИГ 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаб инфраструктура“. 

 

 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 81 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.129, ал.1 от Закона за устройството на територията, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 Одобрява частично изменение на подробен устройствен план-план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I  „За озеленяване“, стр. квартал 101, с. Страхилово, 

община Полски Тръмбеш, с който се образуват два нови урегулирани поземлени имота, 

както следва: УПИ I  „За озеленяване“ и УПИ IV  „За промишлени и складови дейности“. 

 

 Приложения: 1.Заявление вх.№ СА-01-02-1969/05.03.2020г., 2.Проект за частично 

изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), 

3.Доклад до Кмета на Общината, 4.Решение №618 на Общински експертен съвет по 

устройство на територията от протокол №2/05.03.2020г. 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 82 
 

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 2020 г., приета с Решение №48 по 

Протокол №4/30.01.2020 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 2020 г. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №10 и №11 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а именно: 

10 

Лекарски кабинет с обща полезна площ 20,80 кв.м. за извършване на извънболнична 

медицинска помощ, състоящ се от две помещения с обща полезна площ съответно 7,80 кв.м. и 

13,00 кв.м., намиращи се на втория етаж срещу кабинет лаборатория в сградата на болницата в 

гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” №92, представляваща имот с идентификатор 

57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3678/18.08.2017 г. на Община Полски Тръмбеш.  

11 

Лекарски кабинети №28 и №29 с обща полезна площ 28,20 кв.м. за извършване на 

специализирана извънболнична медицинска помощ, намиращи се на втория етаж в сградата на 

болницата в гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” №92, представляваща имот с идентификатор 

57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3678/18.08.2017 г. на Община Полски Тръмбеш.  

 

4. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2020 г. 

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

3 

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1009 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с площ 

646 кв.м., НТП „За друг вид застрояване”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3823/28.02.2020 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 83 
 

 

 

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

местната администрация, чл. 103, ал.2, т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, 

чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.8 от Закона за нормативните 

актове, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши: 

Приема Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, 

собственост на Община Полски Тръмбеш. 

Приложение: Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, 

собственост 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 84 
 

 

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

местната администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и 

чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА - Д-Р РУМЕН ЦАНКОВ”, 

БУЛСТАТ 104522331, със седалище и адрес на управление: гр.Полски Тръмбеш, 

ул.”Търговска” №92, представлявана от Д-р Румен Ангелов Цанков, част от недвижим 

имот, а именно: Лекарски кабинет с обща полезна площ 20,80 кв.м. за извършване на 

извънболнична медицинска помощ, състоящ се от две помещения с обща полезна площ 

съответно 7,80 кв.м. и 13,00 кв.м., намиращи се на втория етаж срещу кабинет 

лаборатория в сградата на болницата в гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” №92, 

представляваща имот с идентификатор 57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски 

Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3678/18.08.2017 г. на Община 

Полски Тръмбеш.  

2. Определя десет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1 при месечен 

размер на наемната вноска 32,45 лева /тридесет и два лева четиридесет и пет стотинки/, с 

включен ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем 

със ”ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ – ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ, ЕНДОКРИНОЛОГИЯ И БОЛЕСТИ НА ОБМЯНАТА 

- Д-Р РУМЕН ЦАНКОВ”, БУЛСТАТ 104522331. 

 

Приложение: 1.Копие от Заявление с рег.индекс №СА-02-05-2124/10.03.2020 г. 

            2.Копие от АОС №3678/18.08.2017 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 85 
 

 

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

местната администрация във връзка с чл.102 ал.6 от Закона за Лечебните заведения и 

чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на Д-р Виолета Великова Ценева, 

физическо лице на БУЛСТАТ, с код по БУЛСТАТ 5809271531, с адрес на седалище: 

гр.Полски Тръмбеш, ул. „Яворова” № 36А, ет. 1 /ИПСМП по АГ д-р Виолета Ценева/, част 

от недвижим имот, а именно: Лекарски кабинети №28 и №29 с обща полезна площ 28,20 

кв.м. за извършване на специализирана извънболнична медицинска помощ, намиращи се 

на втория етаж в сградата на болницата в гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” №92, 

представляваща имот с идентификатор 57354.300.1038.1 по КК и КР на гр.Полски 

Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3678/18.08.2017 г. на Община 

Полски Тръмбеш.  

2. Определя десет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1 при месечен 

размер на наемната вноска 44,00 лева /четиридесет и четири лева/, с включен ДДС. 

3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор за наем с 

Д-р Виолета Великова Ценева, физическо лице на БУЛСТАТ, с код по БУЛСТАТ 

5809271531, с адрес на седалище: гр.Полски Тръмбеш, ул. „Яворова” № 36А, ет. 1 

/ИПСМП по АГ д-р Виолета Ценева/. 

Приложение: 1.Копие от Заявление с рег.индекс №СА-02-05-3250/22.04.2020 г. 

            2.Копие от АОС №3678/18.08.2017 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 86 
 

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 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 идентификатор 57354.300.2692 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш, с 

площ 846 кв.м., НТП „Ниско застрояване /до 10 м/”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3676/18.08.2017 г. 

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

цена в размер на 5 500,00 лева /пет хиляди и петстотин 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 /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. 

 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-10-347/10.01.2020 г. 

2.Копие от АОС №3676/18.08.2017 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” 

17 17 16 0 1 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 87 
 

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 57354.300.1009 по КК и КР на гр. 

Полски Тръмбеш, с площ 646 кв.м., НТП „За друг вид застрояване”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3823/28.02.2020 г., на собтвеника на законно построена върху нея сграда - 

„ЮНИГАЗ-ВТ” ООД, ЕИК 104611563, със седалище и адрес на управление: с. Страхилово, общ. 

Полски Тръмбеш, представлявано от Невелин Кънчев Димитров и Михаил Теодосиев Тодоров, 

представляващи дружеството заедно и поотделно, собственик на построената в имота сграда 

/книговезница/ с идинтификатор 57354.300.1009.1 с предназначение „Друг вид производствена, 

складова, инфраструктурна сграда”, съгласно Нотариален акт № 2575 том 13 рег. № 15061 дело № 

2066 от 2007 г., вписан в Служба по вписванията Велико Търново с вх. Рег. № 10932/18.10.2007 г., 

акт № 61, дело №7961/2007 г., срещу сумата от 5 820,00 лева /пет хиляди осемстотин и двадесет 

лева/, без включен ДДС /сделката е облагаема с ДДС/,  представляваща пазарната оценка на имота. 

 „ЮНИГАЗ-ВТ” ООД е длъжно да заплати: 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; ДДС определен съобразно чл. 26, ал. 1, ал. 2, 

и ал. 3, т. 1 от ЗДДС; както и сумата от 80,00 /осемдесет/ 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 собственика на 

построената в имота сграда - „ЮНИГАЗ-ВТ” ООД, ЕИК 104611563, със седалище и адрес на 

управление: с. Страхилово, общ. Полски Тръмбеш, представлявано от Невелин Кънчев Димитров 

и Михаил Теодосиев Тодоров. 

Приложение: 1.Копие от Искане с рег.индекс №СА-02-10-1805/28.02.2020 г. 

2.Копие от АОС №3823/28.02.2020 г. 

3.Копие от Нотариален акт № 2575 том 13 рег. № 15061 дело № 2066 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 88 

 

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

местната администрация, чл.6, ал.(2) от Закона за местните данъци и такси и във връзка с 

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

Полски Тръмбеш реши: 

Приема изменение и допълнение на Наредбата №14 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община 

Полски Тръмбеш, приета с Решение №701/04.03.2003г. на Общински съвет – Полски 

Тръмбеш, както следва: 

 

§ 1. Приложение №1 към чл.51, ал.1, т. 60 се изменя и допълва, както следва:  

 

60. Цени за услуги, свързани със строителни 

отпадъци: 

Цена 

 - за депониране на строителни отпадъци 

образувани от домакинствата, извозени до  

площадката от притежателя им – за 1тон 

30,00 лв. без ДДС 

/36,00 лв. с ДДС/ 

 - за строителни отпадъци образувани от 

домакинствата, събрани и депонирани от ОП 

«Чистота – Полски Тръмбеш» – за 1 м³ 

42,50 без ДДС 

/51,00 лв. с ДДС 

 - За извозването им от населено място в 

общината до площадка в гр. Полски Тръмбеш, 

с автомобил на ОП „Чистота-Полски 

Тръмбеш” - за 1 км.  

1,25 лв. без ДДС / 

1,50 лв. с ДДС 

 

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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 89 

 

 

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

администрация, чл. 25, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Дава предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлени 

имоти – общинска собственост, а именно: ПИ с идентификатор 17467.81.137 /стар 

№ 081137/, ПИ с идентификатор 17467.81.139 /стар №081139/ и ПИ с 

идентификатор 17467.81.141 /стар № 081141/ по КККР на с.Стефан Стамболово, с 

НТП „пасище, мера”, за изграждане на обект:  АМ „Хемус” , участък от км 189+344 

от идейния проект на НКСИП≡км 190+771,67 по техн.проект от 2020г. (след 

пресичане с път III-303) до км 222+000 от идейния проект на НКСИП≡КМ 

223+426,75 по техн.проект от 2020г. (след пресичане с път I-5). 

2. Определя срок на валидност на предварителното съгласие 5 години от влизане в 

сила на настоящото решение. 

 

Приложения: 1. Копие на Заявление вх. № СА-01-02-2882/03.04.2020г.; 2. Копие 

на Регистър на засегнатите имоти; 3. Копие на АОС №941/27.02.2004 г.; 4. Копие 

на АОС №942/27.02.2004 г.; 5. Копие на АОС №2901/12.02.2010 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 №6/30.04.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 90 

 

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

местната администрация във връзка с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.54, ал.2 и 

чл.57, ал.1, т.1, т.2, т.4, т.6 и т.7 от Наредбата за условията и реда за упражняване на 

правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в 

капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори 

за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш 

реши:                                               

1.Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

да представлява Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ 

„Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново. 

2. Във връзка с Покана за свикване на редовно годишно Общо събрание на 

акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново, което ще се 

проведе на 18.05.2020г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, 

намираща се в град Велико Търново, ул. „Ниш“ №1, а при липса на кворум същото ще се 

проведе на 02.06.2020 г. в същия час, на същоно място и при същия дневен ред и условия, 

Общински съвет Полски Тръмбеш определя Кмета на Община Полски Тръмбеш – Георги 

Александров Чакъров да вземе участие в редовното заседание на общото събрание, а при 

невъзможност да участва Общински съвет Полски Тръмбеш определя Николай Георгиев 

Буюклиев – Началник отдел „Общинска собственост” при Община Полски Тръмбеш, да 

участва вместо него, като гласува както следва: 
По точка 1 от дневния ред: Доклад на Съвета па директорите за дейността на 

дружеството за 2019 година; с проект за решение: „ОСА приема доклада на СД за дейност 
на дружеството за 2019 година“ – да гласува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: Одобряване на заверения от назначения- регистриран 
одитор годишен финансов отчет на дружеството за 2019г., с проект за решение: „ОСА 
одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2019 г., заверен от регистрирания 
одитор за проверка и заверка на финансовия отчет за 2019 г."- да гласува положителен 
вот. 

По точка 3 от дневния ред: Приемане на консолидирания доклад за дейността за 
2019 г., с проект за решение: „ОСА приема консолидирания доклад за дейност за 2019 г." 
– да гласува положителен вот. 

По точка 4 от дневния ред: Одобряване на консолидирания годишен финансов 
отчет за 2019 г., заверен от назначения регистриран одитор за проверка и заверка па 
консолидирания финансов отчет за 2019 г., с проект за решение: „ОСА одобрява 
консолидирания годишен финансов отчет за 2019 г., заверен от регистрирания одитор за 
проверка и заверка на консолидирания финансовия отчет за 2019 г." – да гласува 
положителен вот. 



По точка 5 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на 
директорите д-р за дейността им през 2019 г., с проект за решение: „ОС освобождава от 
отговорност членовете на Съвета на директорите Лилия Василева Вълчева, д-р Божидар 
Тодоров Ангелов и д-р Стефан Филев Филев за дейността им като членове на Съвета па 
директорите през 2019 година" – да гласува положителен вот. 

По точка 6 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за проверка и заверка на 
годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2020 година; с проект 
за решение: „Общото събрание избира и назначава за регистриран одитор за проверка и 
заверка на годишния финансов отчет и на консолидирания финансов отчет за 2020 г. 
предложения за такъв от Съвета на директорите" – да гласува положителен вот. 

По точка 7 от дневния ред: Промяна в състава на Съвета на директорите; с проект 
за решение: „ОСА приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите, 
съгласно предложението от акционера Държавата" – да гласува положителен вот. 

По точка 8 от дневния ред: Определяне мандата на новоизбрания Съвет на 
директорите; с проект за решение; „ОСА определя тригодишен мандат на новоизбрания 
Съвет на директорите" – да гласува положителен вот. 

По точка 9 от дневния ред: Определяне възнаграждението на членовете на Съвета 
на директорите, на които няма да бъде възложено управлението; с проект за решение: 
„ОСА определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма 
да бъде възложено управлението, в размер на две средни месечни работни заплати в 
лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна 
заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9/2000 г. 
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението па лечебни 
заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на 
които не е възложено управлението, могат да получават това възнаграждение в случаите, в 
които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт" – да гласува 
положителен вот. 

По точка 10 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството; с проект за 
решение: „ОСА приема промяна в капитала на дружеството, съгласно предложението от 
акционера Държавата" – да гласува отрицателен вот. 

По точка 11 от дневния ред: Вземане на решение за промени в Устава на 
дружеството; с проект за решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата 
промяна в Устава на дружеството" – да гласува отрицателен 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 

 


