
  
 

 

 

 

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 24.09.2020г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14.00ч. при следния проект за 
 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Процедура за определяне кандидати за съдебни заседатели за Районен съд - Велико 

Търново. 

 

Вносител:Маринета Йорданова– Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

2. Продажба на движимо имущество, собственост на „ПОДЕМ“ ЕООД със 100 % 

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

 

Вносител:Маринета Йорданова– Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

3. Даване на съгласие за продажба на движимо имущество, собственост на „ПОДЕМ“ 

ЕООД със 100 % общинско участие в капитала на дружеството.  

 

Вносител:Маринета Йорданова– Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

4. Откриване на процедура по преобразуване чрез вливане на „Общински център за 

развитие“ ЕООД в „ПОДЕМ“ ЕООД. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

5. Изменение на т.2 от Решение № 128/25.06.2020г. на Общински съвет Полски 

Тръмбеш във връзка  с възлагане на задължението за извършване на обществена 

услуга за обществен превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена 

транспортна схема на община Полски Тръмбеш 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

6. Възлагане на задължението за извършване на обществена услуга за обществен 

превоз на пътници с автобуси по линии от утвърдена транспортна схема на община 

Полски Тръмбеш 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

7. Определяне размер на индивидуални основни месечни заплати на кмет на община 

и кметове на кметства на територията на Община Полски Тръмбеш, считано от 

01.06.2020 г. 

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. Даване на съгласие за поемане на временен безлихвен заем от Централния бюджет 

на Република България , с цел осигуряване на нормално приключване на 2020г., в 

следствие на извършени разходи свързани с изпълнението на противоепидемични 

мерки за предотвратяване разпространението на COVID-19. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

10. Приемане на  отчет  за изпълнение на  бюджета и отчет  по сметките за средствата 

от Европейския съюз на Община Полски Тръмбеш към 30.06.2020г. Приемане 

отчет на инвестиционната програма към 30.06.2020година.Приема отчета за  

изразходените средства за командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш и 

Председателя на Общински съвет към 30.06.2020година.      

     Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

11. Предоставяне на временен безлихвен заем от Бюджета на Община Полски 

Тръмбеш за разплащане, във връзка със сключен административен договор, проект 

„Създаване на общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи 

на територията на община Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

12. Отмяна на Решение на ОбС Полски Тръмбеш № 149 от 27.08.2020 г. и  издаден 

Запис на заповед от Община Полски Тръмбеш на 08.09.2020 г. в полза на  МТСП  в 

качеството му на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г., обезпечаващ авансово плащане по Проект 

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

в община Полски Тръмбеш”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

13. Актуализиране на издадена Запис на заповед от Община Полски Тръмбеш на 

08.04.2019 г. в полза на МТСП в качеството му на Управляващ орган на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обезпечаващ 

авансово плащане по Проект „Социални, икономически и образователни мерки за 

интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

14. Изменение и допълнение на Решение № 153 от Протокол № 10 от 27.08.2020 г. на 

ОбС Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

15. Предварително съгласие за определяне на трасе и учредяване на вещни права 

върху имоти собственост на Община Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

16. Решение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план и план –

схема за обект: „Външно ел.захранване на стопански двор, находящ се в ПИ 

69732.500.1113,1115,1116,1117,1118,1119,1120,1121 в с.Страхилово“. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

17. Отдаване под наем на обект: Терен с площ 12,00 кв.м., разположен в югоизточната 

част на покривното пространство на сграда гр.Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

18. Продажба на Поземлен имот гр. Полски Тръмбеш, с площ 4000 кв.м., НТП „За 

стопански двор”, частна общинска собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 



 

 

 

19. Продажба на Урегулиран поземлен имот село Вързулица, с площ 1140 кв.м., частна 

общинска собственост. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

20. Даване на съгласие за промяна на границите на четири имота, чрез обединяването 

им в един нов УПИ I-1322,462,463,9 „Складова база” кв.68 по ПУП на гр. Полски 

Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

21. 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 
23.09.2020г./сряда/ - НАЧАЛО 14.00. 

 

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

политика” по точка 1. 

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

общинска собственост”, на ПК по „Бюджет и финанси“, и ПК по „Местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика” по точки 2 и 3. 

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

регионална политика” и ПК по „Икономически въпроси, стопанска политика и 

общинска собственост” по точки 4, 5 и 6. 

4. Заседание на ПК по „Бюджет и финанси“ по точки 7, 8 и 10. 

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

регионална политика” и ПК по „Бюджет и финанси“   по точки 9 и 11. 

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

регионална политика”, на ПК по „Образование и наука“ и ПК по 

„Здравеопазване и социални дейности“  по точки 12, 13 и 14. 

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

по точки 15 и 16. 

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

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


