
 
 

 

 

 

гр. Полски Тръмбеш 5180  ул. “Черно море” № 4 

Председател ОбС 06141/41-17; 41-18 

e-mail: obsavetpt@abv.bg 

http://www.trambesh.eu/ 

 
П О К А Н А 

 

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА свиквам общинските съветници на ЗАСЕДАНИЕ на 25.01.2018г. 

/ЧЕТВЪРТЪК/ от 14.00ч. при следния проект за 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

1. Приемане  на Спортно-туристически календар за 2018г. в Община Полски Тръмбеш, финансиран 

от бюджета на общината и разпределение на средствата. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

2. Промяна на Структура на общинска администрация,  кметства и дейности на бюджетна издръжка, 

приета с Решение №418 от Протокол №29 от 21.12.2017г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

3. Приемане на програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на 

територията на Община Полски Тръмбеш за 2018 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

4. Приемане на годишен план за приватизация и списък на общински нежилищни имоти, подлежащи 

на приватизация през 2018 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

5. Откриване на процедура за отдаване под наем на обект: терен с площ 0,695 дка., представляващ 

част от Поземлен имот с кад.№000177 по плана за земеразделяне на с.Полски Сеновец, за 

инсталиране и използване на телекомуникационно оборудване. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

6. Предоставяне на имот публична общинска собственост, за настаняване на пчелни семейства – 

с.Орловец. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

7. Утвърждаване на разпоредители с бюджет от по-ниска степен в Община Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

8. Въвеждане на системата на делегирани бюджети в детските градини на територията на Община 

Полски Тръмбеш.  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

9. Приемане на Бюджет 2018г. и актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018-2020г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

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

 

 

Маринета Йорданова 

Председател на Общински съвет   

Полски Тръмбеш 

http://www.trambesh.eu/


 
 

ГРАФИК  НА ЗАСЕДАНИЯТА  НА  

ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОбС П.ТРЪМБЕШ ЗА 
23.01.2018г./вторник/ - НАЧАЛО 14.00. 

 
1. Съвместно заседание на ПК по „Бюджет и финанси” и ПК по „Образование и наука” по 

точки 1 и 8. 

2.  Съвместно заседание на ПК по „Бюджет и финанси” и ПК по „Местно самоуправление, 

нормативна уредба и регионална политика” по точка 2. 

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

собственост” по точки 3, 5 и 6. 

4.  Съвместно заседание на ПК по „Приватизация и следприватизационен контрол” и ПК по 

„Икономически въпроси, стопанска политика и общинска собственост” по точка 4. 

5. Заседание на ПК по „Бюджет и финанси” по точка 7. 

6. Заседание на ВСИЧКИ ПК по точка 9. 
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