
 
 

 

 

 

гр. ПолскиТръмбеш5180  ул. “Черно море” № 4 

ПредседателОбС 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 

27.05.2021г./ЧЕТВЪРТЪК/ от 14.00ч. при следния проект за 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Полски Тръмбеш за 

разплащане на дейности,  във връзка със сключен договор за предоставяне на БФП  

№BG05М9ОР001-6.002-0053 от 04.02.2021 г., проект „Патронажна грижа+ в община Полски 

Тръмбеш”, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

2. Утвърждаване на общинска транспортна схема на Община Полски Тръмбеш за възлагане на 

автобусни линии. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

3. Отпускане на средства в размер на 2 350 лв. от бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2021 

година, за финансиране на пътни разходи и за изработване на детски носии за танцьори на 

Фолклорна формация „Поляни” гр. Полски Тръмбеш.  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

4. Предложение за изменение  и допълнение на общата численост, приета с Решение №235 от 

Протокол №16 от 28.01.2021 г.  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

5. Предложение за Разрешаване за изработване на проект за частично изменение на подробен 

устройствен план – план за регулация и частичен подробен устройствен план-план за 

застрояване за УПИ V-2471, УПИ XVI-2471, УПИ IV-2471,  УПИ VII-2471, кв. 76 по ПУП на 

гр. Полски Тръмбеш.  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

6. Предоставяне на част от открит плувен басейн, намиращ се в плувен комплекс на Община 

Полски Тръмбеш – Сдружение „Клуб по водни спортове Добри Динев”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

7. Предоставяне на част от открит плувен басейн, намиращ се в плувен комплекс на Община 

Полски Тръмбеш – Сдружение „Янтра 2020” гр. Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

8. Актуализация на програма за управление  и разпореждането с общинска собственост на 

територията на Община Полски Тръмбеш за 2021 г., приета с Решение 239 по Протокол 

№16/28.01.2021 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 



 

 

9. Откриване на процедура за отдаване под наем на Поземлен имот с идентификатор 

53014.200.152 по КККР на с. Обединение /ПИ №000152 по КВС на с. Обединение/, с площ 

49346 кв. м. и НТП „Широколистна гора”, частна общинска собственост, съгласно АОС 

№3498/09.06.2016 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

10. Продажба на Поземлен имот с идентификатор 69732.500.879 по КККР на с. Страхилово, с 

площ 66109 кв. м., НТП „За друг вид производствен, складов обект”, частна общинска 

собственост, съгласно АОС №3858/23.04.2021 г.  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

11. Отдаване под наем на част от недвижим имот, а именно: Лекарски кабинет с площ 13,50 кв. 

м., манипулационна с площ 13,50 кв. м, част от чакалня с площ 13,45 кв. м. и сервизно 

помещение с площ 5,04 кв. м., намиращи се в комбинирана административна сграда, 

построена в УПИ I а, кв. 27-28 по ПУП на с. Стефан Стамболово.  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

12. Отдаване под наем на част от недвижим имот, а именно: Лекарски кабинет, манипулационна 

и полагащата се част от чакалня, коридор и сервизно помещение с обща полезна площ 54,07 

кв. м , намиращи се в сградата на СЗУ с. Масларево, построена в УПИ XIкв. 62 по ПУП на с. 

Масларево, публична общинска собственост, съгласно АОС №226/22.12.2000 г.         

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

13. Изказвания, питания и предложения от граждани и организации. 

 

Пламен Минев 

Зам. Председател на Общинскисъвет 

ПолскиТръмбеш 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ГРАФИК  НА ЗАСЕДАНИЯТА  НА  

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС П.ТРЪМБЕШ ЗА 
25.05.2021г./вторник/- НАЧАЛО 14.00. 

 

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

и социални дейности”  по точка 1. 

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

и регионална политика“ и ПК по „Бюджет и финанси“ по точка 2. 

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

наука“ по точка 3. 

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

регионална политика” по точка 4. 

5. Заседание на ПК по „Устройство на територията и опазване на околната 

среда“ по точка 5. 

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

и регионална политика“ и ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ по 

точки 6 и 7. 

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

общинска собственост” по точки 8, 9 и 10. 

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

и общинска собственост” и ПК по „Здравеопазване и социални дейности“ по 

точки 11 и 12. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 


