
  
 

 

 

 

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 30.04.2020г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14.00ч. при следния проект за 
 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Промяна в размера на предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш по проект „Социални,икономически и образователни мерки за 

интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш”, финансиран по 

оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

2. Отмяна на разпоредбите на чл. 10, т. 4 и чл.11, ал.3, т.3 от Правилника за условията 

и реда за предоставяне на еднократна финансова помощ за новородено или 

осиновено дете в община Полски Тръмбеш, приет с Решение № 528 от Протокол № 

37/30.08.2018 г. в сила от 01.09.2018 г.  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

3. Избиране за химн на Община Полски Тръмбеш - песента „Роден град”, музика и 

аранжимент Петър Петров, Текст и изпълнение на Вокална група „Сияние”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

4. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Полски 

Тръмбеш за разплащане - проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в Община Полски Тръмбеш“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

5. Бюджетна прогноза за периода 2021-2023г. на постъпленията от местни приходи и 

на разходите за местни дейности. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

6. Представяне на актуализирано разпределение на промените по Бюджет 2019г. на 

Община Полски Тръмбеш към 31.12.2019г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

7. Допълнение на Наредба №14 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услугите на територията на Община Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

8. Актуализация на Бюджет 2020 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 ДФ „Земеделие“- разплащателна агенция, 

обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за изпълнение на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие РД №50-38 от 23.04.2018г. 

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 2019г. 

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 2020г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

12. Приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми 

енергийни източници и биогорива за периода 2020-2023г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

13. Кандидатстване по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“, за изпълнение 

на проект: „Текущ ремонт на съществуващо читалище в УПИ ІІІ, стр. кв.43, по 

ПУП на село Павел, община Полски Тръмбеш“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

14. Кандидатстване по мярка МИГ 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ за изпълнение 

на проект: „Рехабилитация на съществуващ парк“ в УПИ І, кв. 109 по ПУП на гр. 

П. Тръмбеш“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

15. Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване за УПИ I „За озеленяване“  с.Страхилово. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

16. Актуализация на програма за управлението и разпореждането с общинска 

собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2020 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

17. Приемане на Наредба за условията и реда за използване на спортните обекти, 

собственост на Община Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

18. Отдаване под наем на част от недвижим имот, а именно: Лекарски кабинет с обща 

полезна площ 20,80 кв.м. за извършване на извънболнична медицинска помощ, 

състоящ се от две помещения с обща полезна площ съответно 7,80 кв.м. и 13,00 

кв.м., намиращи се на втория етаж срещу кабинет лаборатория в сградата на 

болницата в гр.Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

19. Отдаване под наем на част от недвижим имот, а именно: Лекарски кабинети №28 и 

№29 с обща полезна площ 28,20 кв.м. за извършване на специализирана 

извънболнична медицинска помощ, намиращи се на втория етаж в сградата на 

болницата в гр.Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

20. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 57354.300.2692 по КК и КР на гр. 

Полски Тръмбеш, с площ 846 кв.м., НТП „Ниско застрояване /до 10 м/”, частна 

общинска собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 



 

21. Продажба на земя - частна общинска собственост, без търг или конкурс на 

собтвеника на законно построена върху нея сграда, представляваща Поземлен имот  

гр. Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

22. 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 
28.04.2020г./вторник/ - НАЧАЛО 14.00. 

 

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

наука“ и ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ по точка 1. 

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

наука“ и ПК по „Местно самоуправление, нормативна уредба и регионална 

политика” по точки 2 и 13. 

3. Съвместно заседание на ПК по „Образование и наука“ и ПК по „Местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика” по точка 3. 

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

социални дейности“ по точка 4. 

5. Заседание на ПК по „Бюджет и финанси“ по точки 5, 6, 7 и 8. 

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

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика”  по точки 9 и 14. 

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

политика” по точки 10, 11 и 12. 

8. Заседание на ПК по „Устройство на територията и опазване на околната среда“ 

по точка 15. 

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

собственост”  по точки 16, 17, 18, 19, 20 и 21.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


