
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №50/08.09.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 695 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.25, т.5 от Наредбата за символиката, знаците, отличията и 

наградите на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

 

Удостоява със званието 

 

„ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ 

 

Проф. Николай Иванов Николов 

 

 

 

 

 

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 №51/16.09.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 696 

 

 

На основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.17, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

                                                   

Приема Отчет за дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш и неговите комисии за 

първото полугодие на 2019г. 

 
 

 

 

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 №51/16.09.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 697 

 

 

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

администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски закон и чл.23, ал.1, т.4 от „Наредба 

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“ на Общински 

съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:                                                

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

шестмесечие на 2019г. 

 
 

 

 

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 №51/16.09.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 698 

 

На основание чл.42, ал.6 и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, Общинския съвет Полски Тръмбеш реши: 

 І. Избира Снежанка Тодорова Стефанова за временно изпълняващ длъжността „Кмет на 

Община Полски Тръмбеш” за времето до полагане на клетва от новоизбрания кмет.  

 Избраният временно изпълняващ длъжността „Кмет на Община Полски Тръмбеш” 

встъпва в правомощията си след регистрация на съответния действащ кмет за участие в 

местните избори на 27.10.2019 г. 

 ІІ. Лицето, временно изпълняващо длъжността „Кмет на общината”, съгласно чл. 38, ал. 

7 от ЗМСМА има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат 

или са несъвместими с неговото правно положение, за времето до полагането на клетва от 

новоизбрания кмет на община.  

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

администрация и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, 

Общински съвет Полски Тръмбеш определя размера на трудовото възнаграждение на – 

временно изпълняваща длъжността Кмет на Община Полски Тръмбеш, както следва: основна 

месечна работна заплата в размер определена за длъжността и допълнително месечно 

възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на 1% (един процент) 

върху основната работна заплата за всяка година придобит трудов стаж.  

 

 

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 №51/16.09.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ № 699 

 

 
  На основание чл.42, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

Общинския съвет Полски Тръмбеш реши: 

I. На основание чл.42, ал.6 и чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет избира временно изпълняващи длъжността 

кметове на кметства за срок до полагане на клетва на новоизбраните кметове на кметства 

в населените места на територията на община Полски Тръмбеш, както следва: 

1. За Кметство с. Петко Каравелово – Звезделин Юлиянов Кушев - изпълнител в кметството; 

2. За Кметство с. Раданово – Цветомира Пламенова Ганчева – технически сътрудник в кметство; 

3. За Кметство с. Климентово – Горанка Георгиева Йорданова – технически сътрудник в кметство; 

4. За Кметство с. Страхилово – Нели Николова Русанова – технически сътрудник в кметство; 

5. За Кметство с. Полски Сеновец – Николинка Недева Камбурова -  технически сътрудник в 

кметството; 

6. За Кметство с. Куцина – Здравка Кръстева Недева - технически сътрудник в кметство; 

7. За Кметство с. Орловец – Илия Димитров Илиев – технически сътрудник в кметство. 

 

Избраните временно изпълняващи длъжността кметове на кметства на територията на Община 

Полски Тръмбеш встъпват в правомощията си след регистрация на съответния действащ кмет за 

участие в местните избори на 27.10.2019 г. 

ІІ. Лицата, временно изпълняващи длъжността кметове на съответните кметства, съгласно чл. 38, 

ал. 7 от ЗМСМА има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са 

несъвместими с тяхното правно положение, за времето до полагането на клетва от новоизбрания кмет на 

кметство.  

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

администрация и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, Общински съвет 

Полски Тръмбеш определя размера на трудовото възнаграждение на – временно изпълняващ 

длъжността Кмет на кметство, както следва: основна месечна работна заплата в размер определена за 

длъжността и допълнително месечно възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в 

размер на 1% (един процент) върху основната работна заплата за всяка година придобит трудов стаж.  

 

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 №51/16.09.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 700 

 

 

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

администрация, 79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет гр.Полски 

Тръмбеш реши: 

Приема отчет за 2018 г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда на 

Община Полски Тръмбеш 2015-2020 г., приета с Решение № 223 от Протокол № 15 от 

27.10.2016г. на заседание на Общински съвет, гр. П.Тръмбеш. 

 

Приложение: Отчет за 2018г. за изпълнение на Програма за опазване на околната среда 

на Община Полски Тръмбеш 2015-2020 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 №51/16.09.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 701 

 

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. 

   1.1 Имоти в урбанизираната територия 

Под №16 и 17 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а именно: 

16 

Терен с площ 2000 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 

57354.300.443 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3715/31.05.2018 г. 

17 

Терен с площ 12000 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 

57354.300.2476 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3794/23.08.2019 г. 

 

3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2019 г. 

Под №7 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

7 

Поземлен имот с идентификатор 53014.328.512 по КК и КР на с.Обединение, с площ 

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

АОС №3798/27.08.2019 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 №51/16.09.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 702 

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

чл.112 ал.1 т.1, чл.113, чл.114, ал.1 от Закона за горите, чл.5 ал.1 т.1 и ал.3, чл.7 ал.5, чл.49 ал.1 т.1 във 

връзка с чл.46 т.1 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 

територии държавна и общинска собственост и за ползването на дървесни и недървесни горски 

продукти, чл.15 ал.1 и ал.8 от Наредба за управлението , стопанисването и ползването на горски 

територии общинска собственост на ОбС - Полски Тръмбеш, Общински съвет – Полски Тръмбеш  

реши: 

1.Определя за извършване на отгледни и възобновителни сечи от гори собственост на Община 

Полски Тръмбеш през 2019 година и продажба на стояща дървесина на корен в следните имоти за 

землищата на селата Куцина, Орловец, Стефан Стамболово и Обединение, както следва:   

отдел, 

подотде

л 

имот 

№ 

пло

щ 

в ха. 

землище % на 

сечта 

вид на сечта документ за 

собственост 

362 в 88.1 2,0 Куцина 15 Прореждане 
АОС 1578 от 30.04.2004 

г. 

567 д1 146.1 0,5 Орловец 15 Прореждане 
АОС 3133 от 23.05.2012 

г. 

574 е 135.7 17,9 Орловец 10 Прочистка 
АОС 3156 от 05.10.2012 

г. 

359 ю 076133 0,7 
Стефан 

Стамболово 
100 Гола за ак 

АОС 936 от 27.02.2004 г. 

599 а 
53014.80.61 

/000061/ 
8,5 

Обединение 
100 Гола за ак 

АОС 3802 от 27.08.2019 

г. 

599 б 000060 0,7 
Обединение 

100 Гола за ак 
АОС 1934 от 01.07.2004 

г. 

599 м 000430 2,1 
Обединение 

100 Гола за ак 
АОС 1811 от 01.07.2004 

г. 

599 р 
53014.139.2

09 /000209/ 
0,5 

Обединение 
100 Гола за ак 

АОС 3799 от 27.08.2019 

г. 

599 с 
53014.139.2

08/000208/ 
0,8 

Обединение 
100 

Гола за ак от 

2018г. 

АОС 3801 от 27.08.2019 

г. 

599 ш 
53014.327.3

63/000363/ 
0,9 

Обединение 
100 Гола за ак 

АОС 3800 от 27.08.2019 

г. 

599 ж1 000073 0,9 Обединение 100 Гола за ак АОС 438 от 05.04.2002 г. 

599 з1 000064 20,5 
Обединение 

100 Гола за ак 
АОС 3266 от 08.04.2013 

г. 

602 д 
53014.324.2

85/000285/ 
12,8 

Обединение 
100 Гола за ак и кгбр 

АОС 3803 от 27.08.2019 

г. 

602 и 
53014.324.2

85/000285/ 
1,6 

Обединение 
100 Гола за ак и кгбр 

АОС 3803 от 27.08.2019 

г. 

 

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

наддаване.  

 



 

 

 3. Да се спазят разпоредбите на чл.38, ал.1, ал.2 и ал.6 от Наредба за условията и реда за 

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

ползването на дървесни и недървесни горски продукти. 

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

Полски Тръмбеш на територията на община Полски Тръмбеш за 2019 г.: 

Дървесен вид Категории дървесина 
Цена 

лв./пл.куб.м. без ДДС 

лп 
Дърва 34 

кгбр, мжд  
Дърва 45 

ак 
Дърва 42 

пкл, бл, гбр, здб, цр 
Дърва 46 

 5. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите законови процедури 

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

определи купувач. 

 6. Във връзка със Заповед №461/30.05.2017 г. на инж. Григор Гогов - Изпълнителен Директор на 

ИАГ, Общински съвет – Полски Тръмбеш делегира права на Кмета на Община Полски Тръмбеш да 

упълномощава регистрирани лесовъди, които да издават превозните билети за транспортиране на 

дървесина, добита от горски територии, собственост на Община Полски Тръмбеш. 

Приложение: 1.Копие от одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. от гори 

собственост на Община Полски Тръмбеш; 2.Анализ на размера и тенденциите на цените за продажба на 

стояща дървесина на корен; 3.Копие на АОС №1578/30.04.2004 г.; 4.Копие на АОС №3133/23.05.2012 г.; 

5.Копие на АОС №3156/05.10.2012 г.; 6.Копие на АОС №936/27.02.2004 г.; 7.Копие на АОС 

№3802/27.08.2019 г.; 8.Копие на АОС №1934/01.07.2004 г.; 9.Копие на АОС №1811/01.07.2004 г.; 

10.Копие на АОС №3799/27.08.2019 г.; 11.Копие на АОС №3801/27.08.2019 г.; 12.Копие на АОС 

№3800/27.08.2019 г.; 13.Копие на АОС №438/05.04.2002 г.; 14.Копие на АОС №3266/08.04.2013 г.; 

15.Копие на АОС №3803/27.08.2019 г. 
 

 

 

Резултат от гласуването: 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №51/16.09.2019г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ № 703 

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

във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 2 от Наредбата за реда и 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш,  

реши: 

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

площ 14000 кв.м., попадащ в следните имоти публична общинска собственост: 

Населено място 

Номер на 

имот по 

КККР 

Площ в 

кв.м. НТП АОС 

гр.Полски Тръмбеш 

част от 

57354.300.443 2000 Друг вид обществен обект, комплекс №3715/31.05.2018г. 

гр.Полски Тръмбеш 

част от 

57354.300.2476 12000 Друг вид обществен обект, комплекс №3794/23.08.2019г. 

   Общо 14000     

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 490,00 /четиристотин и деветдесет/ лева, без включен ДДС /сумата е облагаема с 

ДДС/. 

4.Определя депозит за участие в размер на 200,00 /двеста/ 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 №3715/31.05.2018 г. 2.Копие на АОС №3794/23.08.2019 г. 3.Копие 

на заявление с рег.индекс №СА-02-05-8121/29.08.2019 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 


