
 
 

 

 

 

гр. Полски Тръмбеш 5180  ул. “Черно море” № 4 

Председател ОбС 06141/41-17; 41-18 
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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 22.02.2018г. 

/ЧЕТВЪРТЪК/ от 14.00ч. при следния проект за 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш и неговите комисии за  

второто полугодие на 2017 г.  

Вносител: Маринета Йорданова  – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

2. Приемане отчета за изпълнение на решенията на Общински съвет  Полски Тръмбеш от Общинска 

администрация  Полски Тръмбеш за II-то полугодие на 2017 г. и неснетите от отчет решения. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

3. Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните – Община Полски Тръмбеш  през 2017г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

4. Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Полски Тръмбеш 2018-2020г. 

 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

5. Приемане на  Програма за енергийна ефективност на Община Полски Тръмбеш за периода 2018 -

2020 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

6. Доклад за резултатите от междинна оценка на Общински план за развитие на Община Полски 

Тръмбеш за периода 2014-2020 г. 

 

 Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

7. Разрешение за изработване на план извадка за УПИ I -533, кв.77 от предварителен проект на 

подробен устройствен  план-план за регулация на с.Раданово за проектиране на обект: „Спортна 

площадка”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

8. 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 

 

http://www.trambesh.eu/


 

 

 

9. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на 

община Полски Тръмбеш за стопанската 2018/2019 година.  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 
 

10. Промяна в състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с 

многогодишни жилищно-спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 
 

11. Откриване на процедура за отдаване под аренда на Поземлен имот №001020 с площ 385,291 дка, 

НТП „нива” по КВС на с.Петко Каравелово. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

12. Откриване на процедура за отдаване под аренда на Поземлен имот №032057 с площ 122,464 

дка, НТП „нива” по КВС на с.Петко Каравелово. 

 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

13. Определяне на представител на Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на Асоциация по В и 

К в обособена територия „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

14. Продажба на Незастроен урегулиран поземлен имот III-585 кв.103 по ПУП на с.Павел с площ 3653 

кв.м., частна общинска собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

15. Определяне на спечелил участник в публичен търг с явно наддаване за продажба чрез процедура 

по приватизация на общински имот -с.Орловец . 

Вносител: Маринета Йорданова  – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

16. 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 
20.02.2018г./вторник/ - НАЧАЛО 14.00. 

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

политика” по точки 1, 2, 6, 10 и 13. 
2. Съвместно заседание на ПК по „Образование и наука” и  ПК по „Бюджет и финанси” по 

точка 3. 

3. Съвместно заседание на ПК по „Образование и наука” и  ПК по „Местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика” по точка 4. 

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

регионална политика” и ПК по „Устройство на територията” по точка 5. 

5. Заседание на ПК по  „Устройство на територията” по точка 7. 

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

собственост” по точки 8, 9, 11, 12 и 14.. 

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

„Икономически въпроси, стопанска политика и общинска собственост”  и ПК по 

„Бюджет и финанси” по точка 15. 
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7. Съвместно заседание на ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол” , ПК по 

„Икономически въпроси, стопанска политика и общинска собственост”  и ПК по 

„Бюджет и финанси” по точка 15. 
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