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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 21.12.2017г. 

/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  първото 

полугодие на 2017 г.  

Вносител: Маринета Йорданова  – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

2. Удължаване срока на ликвидация на „Строителство и благоустройство” ЕООД – в ликвидация и 

Удължаване срока на Договор за възлагане на ликвидацията на „Строителство и благоустройство” 

ЕООД, сключен с Димитрина Димитрова Алексиева. 

Вносител: Маринета Йорданова  – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

3. Кандидатстване по Проект “Красива България” към Министерството на  труда и социалната политика 

по мярка 01 „Подобряване на обществената среда в населените места” за изпълнение на проект: 

„Ремонт на Народно читалище „Съединение 1885“, с. Климентово, община Полски Тръмбеш“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

4. Актуализация на Бюджет 2017 и на поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен 

ремонт . 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

5. Определяне на годишния размер на таксата за битови отпадъци през 2018г. 

 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

6. Структура на общинска администрация, кметства и дейности на бюджетна издръжка за 2018година. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

7. Приемане на Календар за по-крупните културни прояви през 2018г. в Община Полски Тръмбеш, 

финансирани от бюджета на общината и разпределение на средствата. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

8. Предоставяне безвъзмездно за управление движими вещи частна общинска собственост на Общинско 

предприятие „Чистота-Полски Тръмбеш”. 

 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

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

 

 

Маринета Йорданова 

Председател на Общински съвет   

Полски Тръмбеш 

 

http://www.trambesh.eu/


 
 

 
ГРАФИК  НА ЗАСЕДАНИЯТА  НА  

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС П.ТРЪМБЕШ ЗА 

19.12.2017г./ВТОРНИК/- НАЧАЛО 14.00. 

 

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

политика”   по точка 1. 

2. Съвместно заседание на ПК по „Икономически въпроси, стопанска политика и 

общинска собственост”, на ПК по „Местно самоуправление, нормативна уредба 

и регионална политика” и на ПК по „Бюджет и финанси” по точка 2. 

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;култура” и на ПК по „Здравеопазване и социални дейности” по точка 3. 

4. Заседание на ПК по „Бюджет и финанси” по точка 4. 

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

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика” по точки 5 и 6. 

6. Съвместно заседание на ПК по „Образование и наука;култура” и ПК по „Бюджет 

и финанси” по точка 7. 

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

собственост” по точка 8. 

 

 

 

 

 

 


