
  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 106 

 

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

местната администрация, чл.137, ал.1, т.1 от Търговския закон, във връзка с чл.23, ал.1, т.1 

от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на общината в 

търговски дружество с общинско участие в капитала и за участието на общината в 

гражданки дружества и за сключване на договори за съвместна дейност в община Полски 

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

1. Изменя и допълва учредителния акт на еднолично дружество с ограничена 

отговорност «ПОДЕМ»ЕООД гр. Полски Тръмбеш приет с Решение №393/26.09.2013 г. на 

ОбС Полски Тръмбеш по следния начин: допълва предмета на дейност записан в чл.5 като 

след спедиционни и превозни сделки се добавя :»транспортни услуги – превоз на 

пътници и товари в страната и чужбина с наети и собствени МПС». 

2. Възлага на Кмета на общината да извърши съответните промени в Търговския 

регистър по ЕИК на дружеството. 

 Прилагам: УА на «ПОДЕМ»ЕООД гр. Полски Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 107 

 

 
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 предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 35 000,00 лева /тридесет и пет хиляди лева/ за изпълнение на 

дейностите по Договор  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-

2.074-0002-С01 от 16.12.2019г., проект „Социални иновации за активно социално включване” , 

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 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 108 

 

 

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: 

Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер на 60 000,00 лева /шейсет 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 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 109 

 

 

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 2020 г. на Община Полски Тръмбеш към 

31.03.2020г, съгласно представените Приложение №1, Приложение №2 и Приложение 

№4. 

 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 110 

 

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. Трансфери – местни дейности 

1.1.1. § 61 00 - Трансфери между бюджети (нето)       -32 169 лв.; 

в т. ч. :  

§§ 61 01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)    - 2 319 лв.; 

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

 

II. Временни безлихвени заеми– местни дейности 

1.2.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

 за средствата от Европейския съюз (нето)           -35 000 

лв.; 

 

III. Финансиране на бюджетното салдо 

1.3.1. § 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.; 

 

IV. Разходи за местни дейности 

1.4.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“            -37 319 

лв.; 

1.4.1.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“         -2 319 

лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                   -2 319 

лв.; 



§§ 10-20 – Разходи за външни услуги               + 2 694 

лв. 

 в т.ч.: 2 694 лв. за поемане на задължения, свързани с поддържането на Път III – 502 

Полски Тръмбеш – Обединение – Горна Липница – (Павликени – Батак), участъка край гр. 

Полски Тръмбеш – начало с. Климентово ( от км 2+400 до км 2+849), обл. Велико 

Търново; 

§§ 10-30 – текущ ремонт          -5 013 

лв. 

1.4.1.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,  

благоустройството и регионалното развитие             - 35 000 

лв.; 

§ 10 00 – Издръжка                 - 35 000 

лв.; 

1.4.1.3. Дейност 623 „Чистота“ 

§ 10 00 – Издръжка                - 15 000 

лв.; 

§ 52 03 – Придобиване на др. оборудване, машини, съоръжения          +15 000 

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 средства от Европейския съюз: 

параграф наименование било става 

§ 51 00 Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община 

Полски Тръмбеш (РИП и СМР),  

0 1 854 697 

§§ 52 01 Компютри 0 4 750 

§§ 52 03 Климатици 0 7 980 

§§ 52 03 Мултифункционални устройства 0 15 912 

 

2.2. Обекти финансирани със собствени средства 

параграф наименование било става 

§§ 52 03 Кранова уредба  0 15 000 

 

 

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

Европейския съюз: 

3.1. Проект МИГ Павликени – Полски Тръмбеш „Социални иновации за активно 

социално включване“ по ОП „ Развитие на човешките ресурси“ – BG05M9OP001-

2.074-0002-C01 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 0 62 120 



съюз 

§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки 

за СЕС 

0 35 000 

 Всичко приходи:  97 120 

§ 01 00 Заплати и възнаграждения на персонала, нает по 

трудови и служебни правоотношения 

0 2 765 

§ 02 00 Други възнаграждения и плащания на персонала 0 50 000 

§ 05 00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 0 10 264 

§ 10 00 Издръжка 0 5 449 

§ 52 00 Придобиване на ДМА 0 28 642 

 Всичко разходи:  97 120 

 

 

3.2. Проект „Рекултивация на депа за закриване, предмет  на процедура по нарушение 

на правото на ЕС по дело С-145/14“ по ОП „Околна среда 2014-2020“, съфинансирана 

от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския 

съюз по процедура BG16M1OP002-2.010 

параграф наименование било става 

§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от Европейския 

съюз 

0 2 005 689 

 Всичко приходи:  2 005 689 

§ 10 00 Издръжка 0 150 992 

§ 51 00 Придобиване на ДМА 0 1 854 697 

 Всичко разходи: 0 2 005 689 

 

 

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 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 111 

 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.18, ал.1, т.2 от Закона за 

социалното подпомагане Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Увеличава капацитета на Домашен социален патронаж град Полски Тръмбеш от 

270 на 370 места. 

 
 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 112 

 

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

местната администрация и чл.36 б, ал.4 от Правилника за прилагане на закона за социално 

подпомагане,  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:  

 

Приема Годишен план за развитие на социалните услуги  в Община Полски 

Тръмбеш през 2021 г. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 113 

 

 

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

администрация, чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл. 3 от Правилника за 

прилагане на закона за закрила на детето  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

 

Приема Общинска програма за закрила на детето за 2020 г. в Община Полски 

Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 114 
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 №14 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а именно: 

14 

Помещение №6 с обща полезна площ 8,40 кв.м. за извършване на първична медико-дентална 

помощ, намиращо се на партерния 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.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2020 г. 

3 

Терен с площ 2,000 дка, представляващ част от поземлен имот с идентификатор 47439.137.18 

по КК и КР на с. Масларево, целият с площ 24,776 дка, частна общинска собственост, съгласно 

АОС №3827/09.06.2020 г., за разполагане на пчелни семейства. 

4 

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.419 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш с площ 

36254 кв.м. и НТП „Стадион, публична общинска собственост, съгласно АОС 

№3030/28.11.2011 г. на Община Полски Тръмбеш. 

5 

Поземлен имот с идентификатор 47439.121.11 по КК и КР на с. Масларево с площ 88521 кв.м. 

и НТП „Спортно игрище” /ПИ №000153 по КВС на с. Масларево/, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №3232/06.02.2013 г. на Община Полски Тръмбеш. 

6 

Поземлен имот с идентификатор 61279.500.757 по КК и КР на с. Раданово с площ 22577 кв.м. и 

НТП „Стадион /УПИ в кв.55а по ПУП на с. Раданово/, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №172/02.06.2000 г. на Община Полски Тръмбеш. 

7 

Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2486 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш с площ 

9561 кв.м. и НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска собственост, 

съгласно АОС №3036/28.11.2011 г. на Община Полски Тръмбеш. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 115 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

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

1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи Договор с 

упълномощен представител на Сдружение „Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски 

Тръмбеш за предоставяне на един двоен коридор на късата и плитка част на открит плувен 

басейн, намиращ се в гр.Полски Тръмбеш - “Плувен комплекс”, представляващ имот с 

идентификатор 57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011г., за нуждите на спортния клуб, за срок от 

01.07.2020 г. до 31.08.2020 г. в следните часови диапазони: 

– всеки работен ден на басейна от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа. 

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

за послужване с упълномощен представител на Сдружение „Спортен клуб по плуване – 

Янтра” гр.Полски Тръмбеш. 

 

Приложения: 

1. Копие на Искане от Проф. д-р Людмил Петров – Председател на УС на 

„Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш.  

2. Проект на договор за заем за послужване. 

3. Копие на Решение за вписване в регистъра на юридически лица с нестопанска 

цел при Окръжен съд-гр.Велико Търново на Сдружение „Спортен клуб по 

плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

РЕШЕНИЕ   № 116 

 

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 АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА – 

АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА 

ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЕООД, ЕИК 202395530, със седалище и адрес 

на управление: гр.Велико Търново, ул.”Ален мак” №6 А, вх. Б, ет. 4, ап. 16, 

представлявана от Д-р Анелия Венелинова Георгиева, част от недвижим имот, а именно: 

Помещение №6 с обща полезна площ 8,40 кв.м. за извършване на първична медико-

дентална помощ, намиращо се на партерния 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 13,10 лева /тринадесет лева и десет стотинки/, с включен ДДС. 

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

”Д-Р АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА 

ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЕООД. 

Приложение: 1.Копие от Заявление с рег.индекс №СА-02-05-4227/29.05.2020 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 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 117 

 

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

местната администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.39, 

ал.3, от Закона за общинската собственост, чл.42, ал.6 от от Наредба за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Полски 

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

1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Десислава Ламбева Богданова, с 

адрес: с. Масларево, общ. Полски Тръмбеш, сграда № 19, собственик на 50 броя пчелни 

семейства с регистрационен номер на пчелина №5198-0322, терен с площ 2,000 дка, 

представляващ част от поземлен имот с идентификатор 47439.137.18 по КК и КР на с. 

Масларево, целият с площ 24,776 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3827/09.06.2020 г., за разполагане на пчелни семейства. 

2.Определя десет годишен срок за ползването на имота, при годишен наем в размер 

на 16,00 лева /шестнадесет лева/. Годишния наем се индексира в началото на всяка 

календарна година с процент равен на общият инфлационен индекс на потребителските 

цени на годишна база за предходната календарна година, определен и обявен от НСИ.  

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

Десислава Ламбева Богданова. 

 Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-4254/29.05.2020 г. 

  2.Копие от АОС №3827/09.06.2020 г. 

  3.Копие от регистрационен номер на пчелина №5198-0322. 

 

   

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 118 

 

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 ЕТ „ИППМП – Дентална медицина – 

Д-р Соня Минкова Михалева”, ЕИК 104697206, със седалище и адрес на управление: 

област Велико Търново, община Павликени, гр.Павликени, ул.”Хаджи Димитър” №71, 

част от недвижим имот, а именно: Стоматологичен кабинет и част от обща чакалня с обща 

полезна площ 27,30 кв.м., намиращи се на втория етаж в двуетажна сграда – СЗУ 

с.Страхилово /сграда с идентификатор 69732.500.483.1 по КК и КР на с.Страхилово/, 

построена в УПИ IX кв.58 по ПУП на с.Страхилово, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №250/24.07.2001 г. на Община Полски Тръмбеш, за извършване на 

първична медико-дентална помощ. 

2. Определя пет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, считано от 

01.08.2020 г., при месечен размер на наемната вноска 24,00 лева /двадесет и четири лева/, 

с включен ДДС. 

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

ЕТ „ИППМП – Дентална медицина – Д-р Соня Минкова Михалева”. 

 

Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-3937/19.05.2020 г. 

                        2.Копие от АОС №250/24.07.2001 г. 

   

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 119 

 

 

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

местната администрация във връзка с чл.14, ал.6 от Закона за общинската собственост, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Отдава под наем, без търг или конкурс на Сдружение „Ловно-рибарско 

дружество „СОКОЛ” – гр. Полски Тръмбеш, БУЛСТАТ 104538033, представлявано от 

Председателя на сдружението Александър Петков Коев, Поземлен имот с идентификатор 

57340.86.18 по КК и КР на с. Полски Сеновец с площ 2407 кв.м. и НТП „Рибарник” /ПИ 

№000251 по КВС на с. Полски Сеновец/, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№2442/23.04.2007 г. на Община Полски Тръмбеш 

2. Определя десет годишен срок за наемното ползване на имота по т.1, считано от 

23.07.2020 г., при месечен размер на наемната вноска 17,50 лева /седемнадесет лева и 

петдесет стотинки/, с включен ДДС. 

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

Сдружение „Ловно-рибарско дружество „СОКОЛ” – гр. Полски Тръмбеш. 

 

Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-05-4548/08.06.2020 г. 

                         2.Копие от АОС №2442/23.04.2007 г. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 120 

 

 

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

местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл.42, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС – Полски Тръмбеш, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на ползване на „ПОДЕМ” ЕООД, със 

100 % общинско участие в капитала на дружеството, ЕИК 000110952, със седалище и 

адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. ”Тунджа” №10, представлявано от 

Управителя Таня Атанасова Иванова, върху Поземлен имот с идентификатор 

57354.300.2486 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш с площ 9561 кв.м. и НТП „За друг вид 

производствен, складов обект”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3036/28.11.2011 г., за срок от десет години. 

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши всички законови 

действия по изпълнение на т. 1 от настоящото Решение. 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 121 

 

 

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

местната администрация, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.103, ал.1 и 

ал.2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба 

за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Полски 

Тръмбеш на ОбС – Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Считано от датата на приемане на настоящото Решение: 

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване Поземлен имот с 

идентификатор 61279.500.757 по КК и КР на с. Раданово с площ 22577 кв.м. и НТП 

„Стадион /УПИ в кв.55а по ПУП на с. Раданово/, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №172/02.06.2000 г. на Община Полски Тръмбеш, на Сдружение „Футболен 

клуб „Вихър””, БУЛСТАТ 104625363, със седалище и адрес на управление: с. Раданово, 

общ. Полски Тръмбеш, представлявано от Станислав Младенов Ганчев, за срок от пет 

години. 

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши всички законови 

действия по изпълнение на т. 1 от настоящото Решение. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 122 

 

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

местната администрация, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.103, ал.1 и 

ал.2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба 

за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Полски 

Тръмбеш на ОбС – Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Считано от датата на приемане на настоящото Решение: 

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване Поземлен имот с 

идентификатор 47439.121.11 по КК и КР на с. Масларево с площ 88521 кв.м. и НТП 

„Спортно игрище” /ПИ №000153 по КВС на с. Масларево/, публична общинска 

собственост, съгласно АОС №3232/06.02.2013 г. на Община Полски Тръмбеш, на 

Сдружение „Футболен клуб „Устрем””, БУЛСТАТ 176023013, със седалище и адрес на 

управление: с. Масларево, общ. Полски Тръмбеш, представлявано от Георги Атанасов 

Кирилов, за срок от пет години. 

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши всички законови 

действия по изпълнение на т. 1 от настоящото Решение. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 123 

 

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

местната администрация, чл.34, ал.6 от Закона за общинската собственост, чл.103, ал.1 и 

ал.2, т. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта, във връзка с чл.6, ал.2 от Наредба 

за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Полски 

Тръмбеш на ОбС – Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

Считано от датата на приемане на настоящото Решение: 

1. Дава съгласие да се предостави за безвъзмездно ползване Поземлен имот с 

идентификатор 57354.300.419 по КК и КР на гр. Полски Тръмбеш с площ 36254 кв.м. и 

НТП „Стадион, публична общинска собственост, съгласно АОС №3030/28.11.2011 г. на 

Община Полски Тръмбеш, на Сдружение „Футболен клуб „Янтра””, БУЛСТАТ 

104110089, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. „Христо Ботев” 

№36, представлявано от Любомир Йосифов Ламбев, за срок от пет години. 

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши всички законови 

действия по изпълнение на т. 1 от настоящото Решение. 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 124 

 

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

администрация, чл.137 от Търговския закон, чл.54, ал.2, чл.55, ал.1, чл.56, ал.1, т.14 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, във връзка с Покана за  Общо събрание на 

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

изх.№1-7049/15.06.2020 г., което ще се проведе на 21.07.2020 г. от 11:00 часа, по седалище 

на дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, 

Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:                

 Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

да представлява Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на съдружниците на 

„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново с изх.№1-

7049/15.06.2020 г., което ще се проведе на 21.07.2020 г. от 11:00 часа, по седалище на 

дружеството: гр.Велико Търново, ул. „П. К. Яворов“ №30, заседателна зала №401, 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: Обсъждане и приемане на Отчета за управлението на 

„ВиК“ Йовковци ООД през 2019г. - да гласува положителен вот. 

По точка 2 от дневния ред: Разглеждане на доклада на експерт-счетоводителя за 

извършената проверка на Годишния финансов отчет за 2019г. и приемане на проверения и 

заверен от експерт-счетоводителя Годишен финансов отчет на „ВиК Йовковци“ ООД за 

2019г. Разпределение на печалбата по ГФО след данъчно облагане за финансовата 2019г. 

на дружеството съгласно действащата нормативна уредба. - да гласува положителен вот. 

По точка 3 от дневния ред: Разглеждане на годишен доклад на Одитния комитет за 

2019г.- да гласува положителен вот. 

По точка 4 от дневния ред: Избор на регистриран одитор за извършване на 

проверка и заверка на Годишния финансов отчет на дружеството за финансовата 2020 

година- да гласува положителен вот. 

По точка 5 от дневния ред: Вземане на решение за отписване на направените 

разходи през 2009-2010г. за обект „Изместване на деривация Йовковци“ в района на 

с.Присово I и II участък по предложение на Управителя на дружеството и Протокол на 

работна комисия. Направените и счетоводни отразени разходи по дебита на с-ка 613 

/незавършено строителство/ в размер на 2 460 021, 93лв. да бъдат отписани за сметка на 

други резерви на дружеството, не оказващи влияние на годишния резултат на 

дружеството. Прокурорска приписка №2263 от 2013г. е прекратена окончателно поради 



смърт на дееца с Определение на Окръжен съд Велико Търново. – да гласува положителен 

вот. 

 

 

 

 

 

 

По точка 6 от дневния ред: Избор на Одитен комитет съгл. чл. 107, ал.2 от Закона 

за независимия финансов одит /ЗНФО/ и предложение на Управителя на дружеството. 

Определяне на възнаграждението на всеки от членовете на Одитния комитет. – да гласува 

положителен вот. 

 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 125 

 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 

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

1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи Договор със 

Сдружение „Клуб по водни спортове „Добри Динев” гр.Полски Тръмбеш за предоставяне 

на един двоен коридор на късата и дълбока част на открит плувен басейн, намиращ се в 

гр.Полски Тръмбеш - “Плувен комплекс”, представляващ имот с идентификатор 

57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3032/28.11.2011г., за нуждите на спортния клуб, за срок от 01.07.2020 г. 

до 31.08.2020 г. в следните часови диапазони: 

– всеки работен ден на басейна от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа 

– всеки работен ден на басейна от понеделник до петък от 18:00 до 19:00 часа. 

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

за послужване с упълномощен представител на Сдружение „Клуб по водни спортове 

„Добри Динев”  гр.Полски Тръмбеш. 

 

Приложения: 

4. Копие на Молба от Марин Ганчев Маринов – Председател на УС на Сдружение 

„Клуб по водни спортове „Добри Динев” гр.Полски Тръмбеш. 

5. Проект на договор за заем за послужване. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 126 

 

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

местната администрация, чл.39, ал.4 от Закона за общинската собственост, във връзка с 

чл.42, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС – Полски Тръмбеш, Общински съвет 

Полски Тръмбеш,   реши: 

1. Учредява безвъзмездно право на ползване на „ПОДЕМ” ЕООД, със 100 % 

общинско участие в капитала на дружеството, ЕИК 000110952, със седалище и адрес на 

управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. ”Тунджа” №10, представлявано от Управителя Таня 

Атанасова Иванова, върху следната движима вещ: Автобус Форд Транзит с рег.№ ВТ 3996 

КС съгласно свидетелство за регистрация част I № 010577787, частна общинска 

собственост, за срок от десет години. 

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши всички законови 

действия по изпълнение на т. 1 от настоящото Решение. 

 

 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 127 

 

 

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

местната администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и дейности 

на бюджетна издръжка в Община Полски Тръмбеш, одобрена с Решение № 571 от 

Протокол № 41/18.12.2018 г., изм. и доп. с Решение № 632 от Протокол №45/25.04.2019 г.; 

Решение № 647 от Протокол №46/30.05.2019 г.;  Решение № 671 от Протокол 

№48/25.07.2019 г.; Решение № 12 от Протокол №2/28.11.2019 г., както следва: 

1. Одобрява, считано от 01.07.2020 г. увеличение на числеността, както следва: 

В т.4. Дейност Спортни бази и спорт за всички се увеличава с 6 /шест/ бройки за 

периода от 01.07.2020 г. до 01.10.2020 г., включващи спасители, продавачи 

павилион и билетопродавачи, както следва: 

било:  

Дейност Спортна база и спорт за всички - 8 бройки 

става: 

Дейност Спортна база и спорт за всички - 14 бройки. 

2. Останалите раздели и точки в структурата не се променят. 

3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури, 

съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

   

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №8/25.06.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 128 

 

   

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

администрация, чл.17 ал.5 от Закона за автомобилните превози  и  чл.8, ал.4 и чл.16 „в” от 

Наредба № 2/15.03.2002 г за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, 

Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1.Утвърждава транспортната схема на Община Полски Тръмбеш за възлагане на 

автобусни линии от общинска транспортна схема, съгласно приложените маршрутни 

разписания. 

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да проведе процедура, съгласно 

Закон за обществените поръчки за определяне на изпълнител за възлагане на автобусни 

линии от общинската транспортна схема. 
 

 
Приложение:  Маршрутни разписания 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


