
 
 

 

 

 

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

Председател ОбС 06141/41-17; 41-18 

e-mail: obsavetpt@abv.bg 

 

 

 
П О К А Н А 

 

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

28.03.2019г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14.00ч. при следния проект за 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

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

Общинска администрация за второто полугодие на 2018г. и неснетите от отчет решения. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

2. Отпускане на средства за финансиране на празник „Честване на 40 години ФФ „Полянци“ и 25 

години творчески път на хореографа Мариана Малчева“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

3. Отпускане на средства за подпомагане участие на Танцови състави ФФ „Полянци“ към НЧ 

„Отец Паисий 1905“ гр.П.Тръмбеш и ФФ „Пролетни ритми“ към КП „Здравец“ с.Климентово 

за участие в VIII Международен фестивал на изкуствата в Ней Пори, Гърция. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

4. Отпускане на средства в размер на 1800лв. от бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2019г., 

за заплащане на транспортните разходи до град Мурманск област Русия и обратно на 

Марисвет-Лидия Тодорова и нейният придружител Светлана Неманова за участие в 

Международен фестивал на славянската култура „Вратата на слънцето“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

5. Издаване на Запис на заповед от Община Полски Тръмбеш в полза на  Изпълнителна агенция 

„Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“  в качеството й на 

Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 

2014-2020 г., обезпечаваща авансово плащане за Проект „Социални, икономически и 

образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

6. Издаване на Запис на заповед от Община Полски Тръмбеш в полза на  МТСП в качеството му 

на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

обезпечаваща авансово плащане за Проект „Социални, икономически и образователни мерки 

за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

7. Представяне на актуализираното разпределение на промените по Бюджет 2018г. на Община 

Полски Тръмбеш към 31.12.2018г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

8. Актуализация на Бюджет 2019г. и на поименен списък за придобиване на дълготрайни активи 

и основен ремонт. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

9. Издаване на запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие"-Разплащателна агенция, 

обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от 

общностите местно развитие. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

10. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на 

Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за 2018 година. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

11. Програма за реализацията на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за 

развитие на община Полски Тръмбеш за 2019 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

12. Удължаване срока на временен безлихвен заем от бюджета на Община   Полски Тръмбеш за 

2018 г. предоставен на  СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, одобрен с решение на 

Общински съвет, Полски Тръмбеш № 572 от 18.12.2018 г.   

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

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

територията на Община Полски Тръмбеш за 2019 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

14. Откриване на процедура за отдаване под наем на  имоти публична общинска собственост- 

с.Климентово. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

15. Продажба на незастроен Неурегулиран поземлен имот с пл.№ 239а в стр.кв. 39 по ПУП на с. 

Климентово, с площ 825,00 кв.м., частна общинска собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

16. Предоставяне за безвъзмездно ползване на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 

57354.300.1231.1.3 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, с площ 66 кв.м., частна общинска 

собственост, за материална база за разполагане на Център „Заедно” по Проект” Социални, 

икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски 

Тръмбеш”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

17. Изменение на Договор за наем сключен на 31.08.2015 г. между Община Полски Тръмбеш и 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация /СБПЛР/ минерални 

бани-Полски Тръмбеш” ЕООД. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

18. Продажба на три броя оранжерии – тип „Асеновградски” за демонтаж, находящи се в УПИ XI 

„За баня и компресорна станция” кв.10 по ПУП на с.Обединение, частна общинска 

собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

19. Откриване на процедура за отдаване под наем на терен с площ 24,00 кв.м., представляващ част 

от имот с идентификатор 57354.300.389 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична 

общинска собственост за поставяне на павилион за търговска дейност по реда на чл.56 от ЗУТ, 

съгласно одобрена схема за разполагане на временни съоръжения. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

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

 

Маринета Йорданова 

Председател на Общински съвет   

Полски Тръмбе 

 

 

 



 
 
 

ГРАФИК  НА ЗАСЕДАНИЯТА  НА  

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС П.ТРЪМБЕШ ЗА 
26.03.2019г./вторник/ - НАЧАЛО 14.00. 

 

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

политика” по точки 1, 10 и 11. 

2. Съвместно заседание на ПК по „Бюджет и финанси“  и ПК по „ Образование и 

наука“  по точки 2, 3 и 4. 

3. Съвместно заседание на ПК по „Бюджет и финанси“, ПК по „ Образование и 

наука“ и ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ по точки 5 и 6. 

4. Заседание нае ПК по „Бюджет и финанси“ по точки 7 и 8. 

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

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика” по точки 9 и 12. 

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

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

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

общинска собственост”, ПК по „Образование и наука“, ПК по „Здравеопазване и 

социални дейности“ и ПК по „Местно самоуправление, нормативна уредба и 

регионална политика” по точка 16. 

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

общинска собственост”  и ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ по точка 

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


