
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/27.08.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 145 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.23, ал.2 и ал.3, чл.60, ал.3 от Наредба за условията и реда за 

упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 

участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, 

Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:                                               

 1.Дава съгласие за продажба на движимо имущество, собственост на „ПОДЕМ“ 

ЕООД, ЕИК 000110952, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, ул. 

„Тунджа“ №10, представлявано от Управителя на дружеството – Таня Иванова, със 100 % 

общинско участие в капитала на дружеството, а именно: преса механична 315 т.

 2.Упълномощава Управителя на „ПОДЕМ“ ЕООД да възложи изготвянето на 

пазарна оценка на преса механична 315 т. и да предостави оценката на Общински съвет - 

Полски Тръмбеш. 

 
 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/27.08.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 146 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и дейности 

на бюджетна издръжка в Община Полски Тръмбеш, одобрена с Решение № 571 от 

Протокол № 41/18.12.2018 г., изм. и доп. с Решение № 632 от Протокол №45/25.04.2019 г.; 

Решение № 647 от Протокол №46/30.05.2019 г.; Решение № 671 от Протокол 

№48/25.07.2019 г.; Решение № 12 от Протокол №2/28.11.2019 г., Решение № 127 от 

Протокол №8/25.06.2020г., считано от 01.09.2020г., както следва: 

 1. Дейност „Общинска администрация”         79,5 
в т.ч. дофинансирана                        27,5 

1.1 Кмет на община          1 

1.2. Зам. Кмет на община        2 

1.3 Кмет на кметство                 10 

1.4 Кметски наместници        4 

1.5 Секретар на община        1 

1.6 Главен архитект                 0,5 

1.7 Юрисконсулт         1 

1.8 Дирекция „Бюджет, финанси и административна дейност” – 

обща администрация                 27 

в т. ч. дофинансирана        8 

отдел „Управление при кризи и ОМП“      4 

в т.ч. дофинансирана        2  

отдел Б и МП          7 

в т.ч. дофинансирана        2 

отдел Счетоводство                  10 

в т.ч. дофинансирана        3 

Отдел К, ЕСГРАОН         5 

в т.ч. дофинансирана        1 

 

1.8 Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и регионална политика” 

– специализирана администрация       19,5 

в т.ч. дофинансирана        6 

отдел РП, ПП, ОП         4 

в т.ч. дофинансирана        1 

Отдел УТ                  6,5 

в т.ч. дофинансирана        1 

Отдел ОС          4 



в т.ч.дофинансирана        2 

Отдел СП, О, К         4 

в т.ч. дофинансирана        2 

1.9 Обща и специализирана администрация 

 Дофинансирана към кметства и наместничества –              13,5 

 

 

2. Останалите раздели и точки в структурата не се променят. 

3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури, 

съобразно изискванията на всички нормативни документи. 

   
 

Справка промяна численост 
 

№ по 

ред 

Структурни звена / Дейност Натурални 

показатели /бр./ 

било към 

31.08.2020 г 

Натурални 

показатели /бр./ 

става към 

01.09.2020 г 

1. 

 

1.1 

1.2 

1.3 

 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

 

 

 

1.8 

 

 

 

 

1.9 

Общинска администрация, 

в т.ч. дофиннасирана 

Кмет на община       

Зам. Кмет на община     

Кмет на кметство  

Кметски наместник    

Секретар на община      

Юрисконсулт  

Главен архитект  

Дирекция „Бюджет, финанси и административна 

дейност” – обща администрация, 

 в т.ч. дофинансирана    

    

Дирекция „Устройство на територията, общинска 

собственост и регионална политика” – 

специализирана администрация, 

 в т.ч. дофинансирана      

 

Обща и специализирана администрация 

дофинансирана към кметства  

80,5 

28,5 

1 

2 

10 

4 

1 

1 

0,5 

27 

 

7 

 

 

19,5 

 

7 

 

 

14,5 

79,5 

27,5 

1 

2 

10 

4 

1 

1 

0,5 

27 

 

8 

 

 

19,5 

 

6 

 

 

13,5 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/27.08.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 147 

 

        На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.54, чл.56 и чл.68, ал.1, т.2 от  Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, ОбС – Полски Тръмбеш реши: 

   І. Дава разрешение за формиране на самостоятелни маломерни  паралелки за учебната 

2020/2021 година в: 

       1. ОУ”Васил Левски”с.П.Каравелово  -    5 маломерни паралелки  

             -    I клас –  12 ученици 

             -   II клас -  11 ученици 

             -  III клас – 12 ученици 

             -  IV клас – 15 ученици 

  -   V клас – 16 ученици  

       2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Раданово  -  3 маломерни паралелки 

             -  V клас –  14 ученици 

             - VI клас –  15 ученици  

             - VIIклас –  17 ученици 

     II. Дава разрешение за формиране на 3 самостоятелни паралелки в първи клас при 

минимален брой ученици, през учебната 2020/2021година, в СУ”Ц.Церковски” 

гр.П.Тръмбеш, както следва:  

             -  I а клас –  17 ученици 

             -  I б клас –  16 ученици 

             -  I в клас –  16 ученици 

  III. Утвърждава структурата във функция “Образование” по дейности и населени места за 

учебната 2020/2021 година, както следва: 

1. Общообразователни училища: 

 -    СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш                          22 паралелки 

 -    ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово               7 паралелки 

 -    ОУ”Васил Левски” с.П.Каравелово                         7 паралелки 

  

2. Профилирани  паралелки към СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш:    

             -    Природни науки       4 паралелки 

             -    Профил технологичен      1 паралелка 

             -    Профил предприемачески                                         2 паралелки 

 

3. Професионални паралелки към СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш:   

             -   Професия Фермер-специалност Земеделец               5 паралелки      



             -   Професия Офис секретар - 

                 специалност Административно  обслужване             2 паралелки 

       

4. Подготвителна полудневна група в училище: 

 -    СУ”Ц.Церковски”гр.П.Тръмбеш                              2 групи 

  

 

 

5. Детски градини:  

 -   ДГ „Детски свят” гр.П.Тръмбеш                     5 групи 

 -   ДГ „Незабравка” с.П.Каравелово                              3 групи 

 -   ДГ „Първи юни” с.Раданово                                      2 групи     

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/27.08.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 148 

 

На основание чл.21, ал.(1) т.6 и т.23, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл.124, ал.(2) и ал.(3) от Закона за публичните финанси и във 

връзка с чл.37 ал.(2) и ал.(3) от 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, ОбС Полски Тръмбеш  

реши: 

1. Приема промени по Бюджет 2020 на Община Полски Тръмбеш, както 

следва: 

I. Трансфери – местни дейности 

1.1.1. § 61 00 – Трансфери между бюджети (нето)     +165 800 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-) +165 800 лв.; 

II.Разходи за местни дейности 

1.2.1. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“        
1.2.1.1. Дейност 623 „Чистота“   

§§ 52 04 придобиване на транспортни средства                  165 800 лв.; 

1.2.1.2. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие“ 

§ 10 00 Издръжка         - 8 160 лв.; 

§§ 52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения  +8 160 лв.; 

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни 

активи и основен ремонт за 2020 на Община Полски Тръмбеш: 

2.1. Обекти финансирани със собствени средства – натрупани отчисления по чл.64 от 

Закона за управление на отпадъците по сметка на Регионално сдружение за управление на 

отпадъците за регион Борово(Бяла, област Русе): 

 

параграф наименование било става 

§§ 52 04 Комбиниран багер с челен товарач с прикачен 

хидравличен мулчер 

0 165 800 

 

2.2. Обекти финансирани със собствени средства  

параграф наименование било става 

§§ 52 03 Система за управление на музикален фонтан 0 8 160 

 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 



 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/27.08.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 149 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и на основание Договор с регистрационен 

номер по ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.018-0029-С01 от 14.03.2019 г. за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., сключен между Община Полски Тръмбеш и МТСП чрез ГД 

„Европейски фондове, международни програми и проекти” /Управляващ орган на ОП 

„РЧР” 2014-2020 г./, седалище и адрес на управление 1051 гр. София, бул. „Триадица” № 

2, ЕИК  000695395, представляван от Ръководителя на УО, Общински съвет – Полски 

Тръмбеш реши: 

1.Упълномощава  Кмета  на  Община Полски Тръмбеш  да  подпише актуализиран  

Запис на заповед за удължения период, без протест и без разноски, платим на предявяване 

в полза на Министерство на труда и социалната политика, в качеството му на Управляващ 

орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. в  размер  на  

99 990,64 лв. (деветдесет и девет хиляди и деветстотин и деветдесет лева и шестдесет и 

четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от стойността на допустимия аванс по Договор 

с регистрационен BG05M9OP001-2.018-0029-C01 от 14.03.2019 г. номер по ОП „РЧР” за 

проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи 

в община Полски Тръмбеш”. 

2.Определя падежа на Записа на заповед: датата на влизането в сила на решението 

за верификация на окончателното искане за плащане по  договор с регистрационен номер 

по ОП „РЧР” BG05M9OP001-2.018-0029-С01 от 14.03.2019 г. 

 

     

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/27.08.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 150 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОбС 

Полски Тръмбеш реши: 

Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2020 г., приета с Решение 

№48 по Протокол №4/30.01.2020 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в  

ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 

4. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА 

ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2020 г. 

Под №6 и №7 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно: 

6 

Незастроен Поземлен имот с идентификатор 57354.300.30 по КККР на гр. Полски 

Тръмбеш с площ 4000 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3831/17.08.2020 г. 

7 

Незастроен Поземлен имот с идентификатор 57354.300.463 по КККР на гр. Полски 

Тръмбеш с площ 1458 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС 

№2986/01.04.2011 г. 

 

     

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/27.08.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 151 

 

    На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация, във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен 

контрол, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  реши: 

 1.Допълва приетият с Решение №49 по Протокол №4/30.01.2020 г. на Общински 

съвет – Полски Тръмбеш, годишен план и списък на имоти за приватизация през 2020 г., 

като включва под №4 следния недвижим имот: 

4. Застроен Урегулиран поземлен имот I кв.81 по ПУП на с.Полски Сеновец, 

с площ 9600,00 кв.м., заедно с построените в него: производствено хале със ЗП 

720,00 кв.м., производствено хале със ЗП 624,00 кв.м., производствено хале със ЗП 

288,00 кв.м. и административна сграда със ЗП 150 кв.м., представляващ обособена 

част от имуществото на общинска фирма „ПОДЕМ”ЕООД гр.Полски Тръмбеш със 

100% общинско участие в капитала на дружеството, съгласно АОС №85/27.11.1998 

г. на Община Полски Тръмбеш. 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изготвянето на 

правен анализ и приватизационна оценка на имота по т.1 от настоящето решение по реда 

на глава пета от Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката 

на приватизация или следприватизационен контрол, включително процесуално 

представителство, или на дейности, свързани с функциите по Закона за публичните 

предприятия, и да внесе предложение в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за 

приватизация на имота. 

Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №РД-01-09-5856/20.07.2020 г. 

   2.Копие от АОС №85/27.11.1998 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/27.08.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 152 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация, чл.8, ал.1, ал.2 и ал.4, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, 

чл.10, ал.1 и чл.22, ал.1 и ал.2 от Наредба за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество в Община Полски Тръмбеш на ОбС – Полски 

Тръмбеш, във връзка с постъпило в общинска администрация уведомително писмо с 

регистрационен индекс №РД-01-09-5758/16.07.2020 г. от „Специализирана болница за 

продължително лечение и рехабилитация /СБПЛР/ минерални бани-Полски Тръмбеш” 

ЕООД, ЕИК 203650343, със седалище и адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул. 

„Търговска” №92, представлявано от Д-р Пламен Михайлов Лаков, Общински съвет - 

Полски Тръмбеш  реши: 

I. Упълномощава Кмета на община Полски Тръмбеш да сключи допълнително 

споразумение със „Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация 

/СБПЛР/ минерални бани-Полски Тръмбеш” ЕООД, за прекратяване на договора за наем 

от 31.08.2015 г., изменен с допълнителни споразумения от 15.01.2016 г.; №2 от 14.12.2016 

г.; №3 от 16.04.2019 г.; №4 от 12.07.2019 г. и №5 от 29.08.2019 г., със срок до провеждане 

на конкурс и определяне на наемател на част от сградния фонд на болницата в гр.Полски 

Тръмбеш, построена в Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1038 по КК и КР на 

гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3678/18.08.2017 г., 

за извършване на болнична помощ, както следва: 

- От сграда с идентификатор 57354.300.1038.1: Целия трети етаж с площ 526 кв.м. и 

Целия четвърти етаж с площ 526 кв.м. 

- Сграда /гараж/ с идентификатор 57354.300.1038.3 с площ 90 кв.м. 

- Сграда /гладачно/ с идентификатор 57354.300.1038.4 с площ 47 кв.м. 

- От сграда с идентификатор 57354.300.1038.7: Кухня и перално с площ 180 кв.м., 

представляващи част от първия етаж, Целия втори етаж с площ 356 кв.м. и Целия трети 

етаж с площ 356 кв.м., 

- Терен с площ 770 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1038, 

представляващ незастроено дворно място на болницата. 

II. 1. Открива процедура за отдаване под наем чрез присъствен публично оповестен 

конкурс по оферти на част от сградния фонд на болницата в гр.Полски Тръмбеш, 

построена в Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1038 по КК и КР на гр.Полски 

Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3678/18.08.2017 г., за 

извършване на болнична помощ, както следва: 

- От сграда с идентификатор 57354.300.1038.1: Целия трети етаж с площ 526 кв.м. и 

Целия четвърти етаж с площ 526 кв.м. 

- Сграда /гараж/ с идентификатор 57354.300.1038.3 с площ 90 кв.м. 

- Сграда /гладачно/ с идентификатор 57354.300.1038.4 с площ 47 кв.м. 



- От сграда с идентификатор 57354.300.1038.7: Кухня и перално с площ 180 кв.м., 

представляващи част от първия етаж, Целия втори етаж с площ 356 кв.м. и Целия трети 

етаж с площ 356 кв.м., 

- Терен с площ 770 кв.м. от Поземлен имот с идентификатор 57354.300.1038, 

представляващ незастроено дворно място на болницата. 

 

 

 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

3.Определя начална месечна конкурсна цена за отдаване под наем в размер на 

910,00 /деветстотин и десет/ лева, без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 2000,00 /две хиляди/ лева. 

5.Определя следните критерии за оценка на офертите и тяхната относителна тежест 

при оценяването им: 

     5.1 предлагана месечна конкурсна цена за имота над минимално определената 

конкурсна цена в т.3 от настоящото решение с относителна тежест по този показател – 

30%; 

     5.2 предлагани инвестиционни разходи за реализиране на инвестиционен план с 

относителна тежест по този показател – 40%; 

     5.3 разкриване на нови работни места с относителна тежест по този показател – 

30%. 

 6.До участие в конкурса се допускат само лечебни заведения за болнична помощ, 

съгласно Закона за лечебните заведения. 

7.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и 

часа за провеждането на конкурса и назначи комисия, която да организира и проведе 

конкурса, като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба 

и подпише договор за наем със спечелилият участник. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 16 0 1 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №10/27.08.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 153 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.59-61 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Общински съвет Полски Тръмбеш одобрява „Допълнително споразумение между 

бенефициент и партньори от 20.08.2020 г. към споразумение между  кандидат и партньори 

/Приложение VII/ от 16.05.2018г. и допълнително споразумение от 27.01.2020 г.” за 

реализиране на проект със заглавие „Социални, икономически и образователни мерки за 

интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“ по Договор BG05M9OP001-

2.018-0029 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 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, във връзка с удължаване на 

изпълнението на договора до 31.10.2021 г. 

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


