
  
 

 

 

 

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 30.03.2023г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14.00ч. при следния проект за 

 
ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Приемане на Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр.Полски Тръмбеш за периода 

01.01.2022г. до 31.12.2022г. 

Вносител:Маринета Йорданова– Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

2. Приемане на Доклад за състоянието на системата за финансовото управление и 

контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и 

контрол  на „ПОДЕМ“ ЕООД гр. Полски Тръмбеш за 2022г. 

Вносител:Маринета Йорданова– Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

3. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Полски Тръмбеш 

по проект „Грижа в дома“, проект „Топъл обяд в община Полски Тръмбеш“ и проект 

„Нова възможност за младежка заетост“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

4. Изменение и допълнение на Решение №601 от 23.02.2023г. на ОбС Полски Тръмбеш 

за възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект „Грижа в дома в 

община Полски Тръмбеш“, по Процедура „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на 

човешките ресурси 2021-2027“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

5. Допълване на утвърдените с Решение №603 от Протокол №44/23.02.2023г. на 

заседание на ОбС гр. Полски Тръмбеш разчети на капиталови разходи за 2023г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

6. Приемане на Отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на 

Община Полски Тръмбеш за периода 2021-2028г.“ за 2022г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

7. Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на 

община Полски Тръмбеш за 2021-2022 година. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

8. 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 РД № 50-38 от 23.04.2018 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП 

- ПРЗ) за ПИ по КККР на с. Полски Сеновец за промяна предназначението на 

имотите в „За производствена, складова и търговска дейност“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

10. Решение за изработване на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: 

„Външно ел. захранване за „Газогенераторна електроцентрала“ в ПИ 57340.34.25 и 

оптичен кабел за ПИ 57340.34.25, местност Кишлика, з-ще Полски Сеновец, общ. 

Полски Тръмбеш“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

11. Актуализация на програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2023 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

12. Откриване на процедура за отдаване под наем на Терен с площ от 2,00 кв.м., находящ 

се в чакалнята на сграда автоспирка, построена в УПИ III кв. 18 по ПУП на 

с.Орловец, публична общинска собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

13. Отдаване под наем на общински ведомствен апартамент, представляващ 

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57354.300.2436.2.14 по КК и КР на 

гр. Полски Тръмбеш с площ 56,85 кв.м., частна общинска собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

14. Определяне на представител на Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на 

Асоциация по В и К в обособена територия „Водоснабдяване и канализация 

Йовковци” ООД гр.Велико Търново. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

15. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 57354.300.317 по КККР на гр. Полски 

Тръмбеш, с площ 917 кв.м., НТП „Ниско застрояване”, заедно с потроената в имота  

сграда с идентификатор 57354.300.317.1 по КККР на гр. Полски Тръмбеш с 

предназначение „друг вид сграда за обитаване” на 1 етаж със ЗП 74 кв.м., частна 

общинска собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

16. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 41246.501.750 по КК и КР на с. 

Климентово, с площ 1606,00 кв.м., вид територия: урбанизирана с НТП „За друг вид 

застрояване”, частна общинска собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

17. Продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост, находящи се в село 

Стефан Стамболово. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

18. Откриване на процедура за отдаване под наем на имот публична общинска 

собственост, представляващ язовир, намиращ се в землището на с. Иванча. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 



 

 

19. Определяне на спечелил участник в публичен търг с явно наддаване за продажба 

чрез процедура по приватизация на общински нежилищен имот, невключен в 

капитала на търговско дружество, представляващ Незастроен урегулиран поземлен 

имот I-731 „За производствени и складови дейности“ в стр.кв. 82 по ПУП на с. Петко 

Каравелово, с площ 2115 кв.м., частна общинска собственост. 

Вносител:Маринета Йорданова– Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

20. 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 
28.03.2023г./вторник/ - НАЧАЛО 14.00. 

 

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

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика“ по точки 1, 2 и 8. 

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

социални дейности“ по точки 3 и 4. 

3. Заседание на ПК по „Бюджет и финанси“ по точка 5. 

4. Съвместно заседание на ПК по „Местно самоуправление, нормативна уредба и 

регионална политика“ и ПК по „Устройство на територията и опазване на 

околната среда“ по точка 6. 

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

политика“ по точка 7. 

6. Заседание на ПК по „Устройство на територията“ по точки 9 и 10. 

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

собственост”  по точки 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 

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

общинска собственост”  и ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол“ 

по точка 19. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


