ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 681

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка чл.68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
Определя за кандидат за съдебен заседател за Окръжен съд – Велико Търново и предлага
за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново - Цветелина
Иванова Тодорова.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 682
На основание чл.21, ал.(1) т.6 и т.23, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124, ал.(2) и ал.(3) от Закона за публичните финанси и във връзка с
чл.37 ал.(2) и ал.(3) от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за
местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
бюджета на Община Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш реши:
1. Приема промени по Бюджет 2019 на Община Полски Тръмбеш, както следва:
I. Разходи за делегирани от държавата дейности
1.1.1. Функция „Общи държавни служби“
1.1.1.1. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 713 696 лв.;
II. Разходи за дофинансиране делегирани от държавата дейности
1.2.1. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело““
1.2.1.1. Дейност 738„Читалища“
§ 45- 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестопанска цел
1.2.1.2 Упълномощава кмета на общината да разпредели средствата по читалища;
III. Приходи за местни дейности
1.3.1. § 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
в т.ч.:
§§ 37 01 - внесен ДДС (-)
1.3.2. § 40 00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи
в т.ч.:
§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя
IV. Трансфери – местни дейности
1.4.1. § 62 00 – Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето)
в т.ч.:
§§ 62 02 - предоставени трансфери (+/-)
V. Временни безлихвени заеми– местни дейности
1.5.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз (нето)
VI. Разходи за местни дейности
1.6.1. Функция „Общи държавни служби“
1.6.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 00 – Издръжка
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т.ч.:
§§ 52 01 - придобиване на компютри и хардуер
1.6.2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално

+8700 лв.;
+8 700 лв.;
-2266 лв.;
-2266 лв.;
+13266 лв.;
+13 266лв.;
-569 лв.;
-569 лв.;
-30000 лв.;
-24 769 лв.;
-24 769 лв.;
-26 769 лв.;
+2 000 лв.;
+2 000 лв.;

стопанство и опазване на околната среда“
1.6.2.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

-18 000 лв.;
-18 000 лв.;

§ 10 00 – Издръжка
1.6.3. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
1.6.3.1. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
§ 45 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел
в т.ч.:
- за ФК „Янтра“ – гр. Полски Тръмбеш
1.6.3.2. Дейност 759 „Други дейности по културата“
§ 45-00 – С-дии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел
в т. ч. :
- за НЧ „Възпитател – 1915“ с. Орловец

-18 000 лв.;
+14 500 лв.;
+13 300 лв.;
-8 700 лв.;
+22 000 лв.;
+22 000 лв.;
+1 200 лв.;
+1 200 лв.;
+1 200 лв.;

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни
активи и основен ремонт за 2019 на Община Полски Тръмбеш:
2.1. Обекти финансирани от собствени приходи
параграф
наименование
§ 52 00 Компютри
2.2. Обекти финансирани от сметки за средства от ЕС
параграф
наименование
§ 52 00 Футболно игрище на малко поле – УПИ I-533, кв.77
по ПУП на с.Раданово“- СМР;

било
800

било
0

става
2 800

става
115 678

3. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от
Европейския съюз:
3.1. Проект „Работа“ –№BG05M9OP001-1.028-0001-C01 по ОП РЧР
параграф
наименование
било
става
§ 62 01 Получени трансфери(+)
0
569
§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от 177 560
176 169
Европейския съюз
§ 76 00 Временни безлихвени заеми между бюджети и
-22 484
-22 484
сметки за СЕС
Всичко приходи:
155 076
154 254
§ 02-00 Други възнаграждения и плащания на персонала
130 071
129 282
§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател
25 005
24 972
Всичко разходи:
155 076
154 254
3.2. Проект „Футболно игрище на малко поле, УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с.Раданово“ –
№BG06RDNP001-7.007-0047- C01/22.05.2019г. по Програма за развитие на селските райони
за периода 2014-2020г.
параграф
наименование
било
става
§ 63 00 Трансфери между сметки за средствата от
0
87 334
Европейския съюз
§ 76 00
Временни безлихвени заеми между бюджети и
0
30 000
сметки за СЕС
Всичко приходи:
0
117 334
§ 10-00 Издръжка
0
1 656

§ 52 00

Придобиване на ДМА
Всичко разходи:

0
0

115 678
117 334

4. Допълва Решение № 601/31.01.2019г, както следва:
в Приложение № 6 към т.6, в дейност122 „Общинска администрация“, се прави следното
допълнение:
Име, презиме, фамилия
Красимира Димитрова Великова
Дарина Илиева Симеонова
Дочка Денчева Денчева

Длъжност
Началник отдел "Б и
МП"
Старши
специалист
ЕСГРАОН
Старши специалист –
техник строителство и
архитектура

Маршрут
с. Иванча – гр.
Тръмбеш – с. Иванча
с. Раданово – гр.
Тръмбеш – с. Раданово
гр. Велико Търново
Полски Тръмбеш – гр.
Търново

Полски
Полски
– гр.
Велико

5. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 683
На основание чл.21, ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.125, ал.(4) от Закона за публичните финанси и във връзка с чл.38 ал.(4) от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш реши:
Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по приходната
и разходна част на Бюджет 2019 г. на Община Полски Тръмбеш към 30.06.2019г, съгласно
представените Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №4.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 684
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.54, чл.56, чл.59, чл.65, ал.5 и чл.68, ал.1,т.2 от Наредбата за
финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование,
ОбС – Полски Тръмбеш реши:
І. Дава разрешение за формиране на самостоятелни маломерни паралелки за учебната
2019/2020 година в:
1. ОУ”Васил Левски”с.П.Каравелово - 4 маломерни паралелки
- I клас – 10 ученици
- II клас - 10 ученици
- III клас – 15 ученици
- VII клас – 13 ученици
2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Раданово - 3 маломерни паралелки
- IV клас – 15 ученици
- V клас – 16 ученици
- VIIклас – 17 ученици
3. СУ”Цанко Церковски”гр.П.Тръмбеш - 2 маломерни паралелки
- XIIб клас – 14 ученици
- XIIв клас – 11 ученици
II. Дава разрешение за формиране на група с минимум 6 деца във филиала на:
1. ДГ”Първи юни” с.Раданово
- филиал с.Павел - 8 деца
III. Утвърждава структурата на Функция “Образование” по дейности и населени места за
учебната 2019/2020 година, както следва:
1. Общообразователни училища:
- СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш
- ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово
- ОУ”Васил Левски” с.П.Каравелово

30 паралелки
7 паралелки
7 паралелки

2. Професионални паралелки към СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш
- Земеделец
5 паралелки
- Офис секретар
1 паралелка

3. Подготвителна полудневна група в училище:
- СУ”Ц.Церковски”гр.П.Тръмбеш
- ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Раданово
4. Детски градини:
- ДГ „Детски свят” гр.П.Тръмбеш
- ДГ „Незабравка” с.П.Каравелово
- ДГ „Първи юни” с.Раданово

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

2 група
1 група
5 групи
3 групи
3 групи

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 685

На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.21,ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.53, ал.2 от Закона за предучилищното и училищното образование
и чл.3, ал1 от Постановление №128 от 29 юли 2017г., Общински съвет- гр.П.Тръмбеш реши:
Определя СУ”Ц.Церковски” гр.П.Тръмбеш за Средищно училище на територията на
Община П.Тръмбеш за учебната 2019/2020година.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 686
На основание чл.21, ал.(1), т.6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 140 ал.1 и ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет – гр.
Полски Тръмбеш реши:
1. На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 140 ал.1 и ал.2 от Закона
за публичните финанси , приема отчета по приходната и разходната част на бюджета и по
сметките за средствата от Европейския съюз и други средства на Община Полски Тръмбеш
към 31.12.2018 г., разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и
делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение № 1,
Приложение №2, Приложение №3, и отчета на инвестиционната програма към 31.12.2018г. на
Община Полски Тръмбеш по Приложение № 4, Одитно становище на Сметна палата за заверка
на годишен финансов отчет 2018г. на община Полски Тръмбеш.
2. На основание чл.9 от ЗОД приема отчета за общинския дълг за 2018г.– Приложение
№ 5.
3. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА приема отчета за изразходените средства за
командировки към 31.12.2018 г.на Председателя на Общински съвет по Приложение № 6
командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш и по Приложение № 7 .

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 687
На основание чл.21, ал.(1), т.6 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 137 ал.2 от Закона за публичните финанси Общински съвет – гр.
Полски Тръмбеш реши:
1. На основание чл.21, ал.(1), т.6 , чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.137, ал.2, от Закона за
публичните финанси , приема отчета по приходната и разходната част на бюджета и по
сметките за средствата от Европейския съюз и други средства на Община Полски Тръмбеш
към 30.06.2019 година, разходите за делегираните държавни дейности, местните дейности и
делегираните държавни дейности, дофинансирани с местни приходи по Приложение 1,
Приложение 2, Приложение 3, и отчета на инвестиционната програма към 30.06.2019г. на
Община Полски Тръмбеш по Приложение 4.
2. На основание чл. 21,ал.1, т.23 от ЗМСМА приема отчета за изразходените средства за
командировки на Кмета на Община Полски Тръмбеш и Председателя на Общински съвет към
30.06.2019година по Приложение 5 и Приложение 6.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 688
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 временен безлихвен заем от бюджета на Община
Полски Тръмбеш в размер на 30 000,00 лева /тридесет хиляди лева/ за изпълнение на дейностите
по Договор № BG06RDNP001-7.007-0047-C01/22.05.2019г., проект „Футболно игрище на малко
поле”, УПИ I-533, кв.77 по ПУП на с.Раданово „ по Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. , подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „ от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони „ № BG06RDNP001-7.007- СПОРТ
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна
инфраструктура”
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
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 689
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и 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:
Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община
Полски Тръмбеш в размер на 45 000,00 лева /четиридесет и пет хиляди лева/ за изпълнение на
дейностите
по
Договор
BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05M2OP001C01,Проект„Социални,икономически и образователни мерки за интеграция на уязвими групи в
Община Полски Тръмбеш “, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж”.
Средствата се възстановяват в бюджета след верифициране на разходите от
Договарящия орган.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 690
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и 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:
Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община
Полски Тръмбеш в размер на 45 000,00 лева /Четиридесет и пет хиляди лева/ за изпълнение на
дейностите по Договор BG05M9OP001-2.018-0029-C01, Проект „Социални,икономически и
образователни мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш “,
финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Средствата се възстановяват в бюджета след верифициране на разходите от
Договарящия орган.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 691
На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от
Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема допълнение и изменение на Наредба за гробищните паркове и погребално –
обредната дейност на територията на Община Полски Тръмбеш, както следва:
1. В чл.21, ал.2 текста „230“ се заменя с текста „250“.
2. В чл.21, ал.3 текста „180“ се заменя с текста „240“, а текста „230“ се заменя с текста
„250“.
2. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Полски
Тръмбеш и/или упълномощени от него длъжностни лица.
Приложение: Докладна записка изх. № РД-01-09-6430/22.07.2019г., вх. № РД-02-02127/14.06.2019г. в ОбС гр.П.Тръмбеш, относно изменение и допълнение на Наредба за
гробищните паркове и погребално – обредната дейност на територията на Община Полски
Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 692
На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс
Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Приема Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Полски Тръмбеш
2. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на община Полски
Тръмбеш и/или упълномощени от него длъжностни лица.
Приложение: 1.Докладна записка относно приемане на Наредба за изграждане и опазване на
зелената система на територията на Община Полски Тръмбеш вх. № РД-02-02-128/
22.07.2019г.; 2. Протест от Донка Мачева – зам.окръжен прокурор в Окръжна прокуратура гр.
Велико Търново вх. № РД-02-03-60/08.05.2019г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 693
На основание чл.21, ал.1 т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.181, ал.6 от Закона за горите, във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от
Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:
Приема Наредба за управление, стопанисване и ползване на горски територии –
общинска собственост на Община Полски Тръмбеш.
Приложение: Наредба за управление, стопанисване и ползване на горски територии –
общинска собственост на Община Полски Тръмбеш.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №49/29.08.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 694
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:
Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да подаде проектно предложение с
наименование „Социални иновации за активно социално включване в община Полски
Тръмбеш“, процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M9OP001-2.074,МИГ
Павликени-Полски Тръмбеш, Мярка „Социални иновации за активно социално включване“,
финансирана от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. чрез подхода Водено от
общностите местно развитие, с обща стойност до 150 000 лв.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
15

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
0

Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

