
 
 

 

 

 

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

Председател ОбС 06141/41-17; 41-18 

e-mail: obsavetpt@abv.bg 

http://www.trambesh.eu/ 

 
П О К А Н А 

 
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам общинските съветници на ЗАСЕДАНИЕ на 29.05.2018г. 

/ВТОРНИК/ от 14.00ч. при следния проект за 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Приемане на  отчета  за изпълнение на  бюджета и отчет  по сметките за средствата от 
Европейския съюз на Община Полски Тръмбеш към 31.12.2017г. Приемане отчета на 
инвестиционната програма към 31.12.2017г. 

 
Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

2. Изменение на Решение №14 на Общински съвет гр.Полски Тръмбеш от Протокол №2/26.11.2015г.  

Вносител: Маринета Йорданова  – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 
 

3. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение от Кмета на Община Полски 
Тръмбеш по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 
интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА 

ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 
ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ”-КОМПОНЕНТ 1 по оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси 2014-2020“ и  Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ 2014-2020 със заглавие „Социални, икономически и образователни мерки за 
интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. 

 
Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 
4. Одобряване на „Споразумение за сътрудничество между  кандидат и партньори” за 

реализиране на проект със заглавие „Социални, икономически и образователни мерки за 
интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“, по  процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение 

BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ 
ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ”-
КОМПОНЕНТ 1 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и  
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.  
 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

5. Отпускане на средства в размер на 4000лв. от бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2018г., за 

финансиране на участие на Фолклорна формация „Полянци” и Фолклорен клуб „Луди Млади” при 

НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш в  VIII Международен фолклорен танцов и музикален 

фестивал „DURRES FEST” в гр.Дуръс, Албания от 16 до 21 юни 2018 година. 

 

 
Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 
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6. Упълномощаване на представител на Община Полски Тръмбеш в редовното годишно Общо 

събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр.Велико Търново. 

Вносител: Маринета Йорданова  – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

7 .  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 
 

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

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 
 
 

9. Откриване на процедура за отдаване под наем на Помещение /Клинична лаборатория/ с обща 
полезна площ  14,20 кв.м., находящо се на първия 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. 
Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 
10. Откриване на процедура за отдаване под наем на Помещение /стоматологичен кабинет/ и 

чакалня с обща полезна площ 28,76 кв.м., заедно със съответното оборудване, намиращи се в 
сградата на СЗУ с.Петко Каравелово, построена в  УПИ III-269, кв.34 по ПУП на с.Петко 
Каравелово, публична общинска собственост, съгласно АОС №171/02.06.2000г. на Община 

Полски Тръмбеш. 
 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

11. 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 
28.05.2018г./понеделник/ - НАЧАЛО 14.00. 

 
1. Заседание на ВСИЧКИ ПК по точка 1. 

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

политика” по точка 2. 
3. Съвместно заседание на ПК по „Местно самоуправление, нормативна уредба и 

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

финанси” и на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”  по точки 3 и 4 .  

4. Съвместно заседание на ПК по „Бюджет и финанси” и ПК по ”Образование и наука ” по 

точка 5. 

5. Съвместно заседание на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”  и ПК по „Местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика” по точка 6. 
6. Заседание на ПК по „Икономически въпроси, стопанска политика и общинска 

собственост”  по точки 7, 8 , 9 и 10 . 
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6. Заседание на ПК по „Икономически въпроси, стопанска политика и общинска 
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ГРАФИК  НА ЗАСЕДАНИЯТА  НА  

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС П.ТРЪМБЕШ ЗА 
28.05.2018г./понеделник/ - НАЧАЛО 14.00. 

 
1. Заседание на ВСИЧКИ ПК по точка 1. 

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

политика” по точка 2. 
3. Съвместно заседание на ПК по „Местно самоуправление, нормативна уредба и 

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

финанси” и на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”  по точки 3 и 4 .  

4. Съвместно заседание на ПК по „Бюджет и финанси” и ПК по ”Образование и наука ” по 

точка 5. 

5. Съвместно заседание на ПК по „Здравеопазване и социални дейности”  и ПК по „Местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика” по точка 6. 
6. Заседание на ПК по „Икономически въпроси, стопанска политика и общинска 

собственост”  по точки 7, 8 , 9 и 10 . 

 

 
 
 
 
 
 

 


