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П О К А Н А 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам общинските съветници на ЗАСЕДАНИЕ на 29.03.2018г. 

/ЧЕТВЪРТЪК/ от 14.00ч. при следния проект за 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет 

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

Вносител: Маринета Йорданова  – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

2. Актуализация на Бюджет 2018 и на поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и 

основен ремонт. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

3. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за 

местни дейности. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

4. Представяне на актуализирано разпределение на промените по Бюджет 2017г. на Община Полски 

Тръмбеш 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

5. Програма за реализацията на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за 2018г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

6. Предприемане на мерки за стимулиране на раждаемостта и повишаване на образованието в 

Община Полски Тръмбеш. 

Вносител: Група Общински съветници от БСП- Община Полски Тръмбеш 

 

7. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община 

Полски Тръмбеш  за 2017 година. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

8. Приемане на Годишен план за  развитие на социалните услуги в Община Полски Тръмбеш през 

2019г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

9. Допълнение и изменение в Наредба №22 за определяне на размера на местните данъци на 

територията на Община Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

http://www.trambesh.eu/


 

10. Допълнение и изменение в 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. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

11. Предоставяне на еднократна парична помощ за подпомагане лечението на Данчо Илиев Колев. 

Вносител: Маринета Йорданова  – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

12. Актуализация на програма за управлението и разпореждането с общинска собственост на 

територията на Община Полски Тръмбеш за 2018 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

13. Предоставяне на част от имот публична общинска собственост, за настаняване на пчелни 

семейства – Владимир Ангелов Илиев -с. Климентово. 

 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

14. Предоставяне на част от имот публична общинска собственост, за настаняване на пчелни 

семейства – Илиян Йорданов Христов- с. Каранци. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

15. Предоставяне на част от имот публична общинска собственост, за настаняване на пчелни 

семейства – Илия Георгиев Илиев- с. Раданово. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

16. Предоставяне на част от имот публична общинска собственост, за настаняване на пчелни 

семейства  - Йосиф Илийчев Йосифов – с.Раданово. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

17. Откриване на процедура за отдаване под аренда на  имоти частна общинска собственост 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

18. Отдаване под наем на част от недвижим имот, а именно: Помещения за извършване на 

извънболнична медицинска помощ, както следва: помещение /скопичен кабинет/ №38, 

помещение /съблекалня-кабини/ №39, помещение /апаратна/ №40, помещение /графичен 

кабинет/ №42 и помещение /лаборатория/ №14, намиращи се на първия етаж в сградата на 

болницата в гр.Полски Тръмбеш. 
Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

19. Продажба на Урегулиран поземлен имот II кв.722 по ПУП на с.Петко Каравелово. 

 
Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 
20. Продажба чрез приватизация на общински нежилищен имот, невключен в капитала на 

търговско дружество, представляващ Сграда с идентификатор 57354.300.2382.5 по КК и КР на 

гр.Полски Тръмбеш. 

 
Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

21. Изказвания, питания и предложения от граждани и организации. 

 

Маринета Йорданова 

Председател на Общински съвет   
Полски Тръмбеш 

 



 
 
 

ГРАФИК  НА ЗАСЕДАНИЯТА  НА  

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС П.ТРЪМБЕШ ЗА 
27.03.2018г./вторник/ - НАЧАЛО 14.00. 

 
1. Заседание на ПК по „Местно самоуправление, нормативна уредба и регионална 

политика” по точки 1, 5 и 7. 
2.  Заседание на ПК по „Бюджет и финанси” по точки 2, 3 и 4. 

3. Съвместно заседание на ПК по „Местно самоуправление, нормативна уредба и 

регионална политика”, на ПК по „Бюджет и финанси”, на ПК по „Образование и 

наука”, и  на ПК по „ Здравеопазване и социални дейности” по точка 6. 

4. Съвместно заседание на ПК по „Бюджет и финанси” и  ПК по „Местно самоуправление, 

нормативна уредба и регионална политика” по точки 9 и 10. 

5. Съвместно заседание на ПК по „Бюджет и финанси” и ПК по ”Здравеопазване и 

социални дейности ” по точка 11. 

6. Заседание на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” по точка 8. 

7. Заседание на ПК по „Икономически въпроси, стопанска политика и общинска 

собственост” по точки 12,13,14,15,16,17,18 и 19. 

8. Съвместно заседание на ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол” , ПК по 

„Икономически въпроси, стопанска политика и общинска собственост”  по точка 20. 
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