
 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №15/05.01.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 223 

 

 

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

местната администрация,  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Отстранява допусната явна техническа грешка в  Решение № 203 от протокол № 13/ 

26.11.2020г. на Заседание на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш, с което е дадено 

съгласие за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено от общностите 

местно развитие, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ за 

изпълнение на проект: „Изграждане на обществени зони за отдих в ПИ 57354.300.389 по 

КККР на гр. Полски Тръмбеш“, като прави следното изменение: вместо «процедура № 

BG06RDNP001-19.158» да се чете «процедура № BG06RDNP001-19.263». 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №15/05.01.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 224 

 

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

местната администрация,  Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши: 

Отстранява допусната явна техническа грешка в Решение № 204 от протокол № 13/ 

26.11.2020г. на Заседание на Общински съвет гр. Полски Тръмбеш, с което е дадено 

съгласие за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020, чрез подхода Водено от общностите 

местно развитие, МИГ Павликени – Полски Тръмбеш, по мярка МИГ 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ за 

изпълнение на проект: „Изграждане на обществена зона за отдих в ПИ 57354.300.419 по 

КККР на гр. Полски Тръмбеш“, като прави следното изменение: вместо «процедура № 

BG06RDNP001-19.158» да се чете «процедура № BG06RDNP001-19.263». 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 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 №15/05.01.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 225 

 

На основание чл.21, ал.1.т.10 и т.23, чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и 

местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси, чл.49, ал.3 и 

ал.4 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните 

дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие да бъде предоставен допълнителен временен безлихвен заем от 

бюджета на Община Полски Тръмбеш в размер на 20 000,00 лева /двадесет хиляди лева/ за 

изпълнение на дейностите по Договор  № BG05M9OP001-2.063-0002-C02, проект 

„Създаване на общинско социално преприятие „Поддържане на зелените системи на 

територията на община Полски Тръмбеш, по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 г., приоритетна ос 2:” Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”, процедура МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05„Насърчаване на социалното 

предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда”  

2. Срокът за погасяване на заема по бюджетната сметка на общината е след 

одобряване на средствата от Управляващия орган. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 16 16 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 


