
 
 

 

 

 

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 

27.06.2019г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 14.00ч. при следния проект за 

 

ДНЕВЕН  РЕД: 

 

1. Издаване на Запис на заповед от Община Полски Тръмбеш в полза на МТСП в качеството му 

на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., 

обезпечаваща авансово плащане по Административен Договор за Проект „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

2. Даване на съгласие за подаване на проектно предложение с наименование „Създаване на 

Общинско социално предприятие“ Поддържане на зелените системи на територията на 

Община Полски Тръмбеш, процедура чрез подбор на проектни предложения МИГ Павликени-

Полски Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

3. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за част от стр. кв. 100 за УПИ V и част от стр. кв. 

100а за УПИ I по ПУП на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

4. Разрешение за изработване на проект за частично изменение на подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I, кв. 101 по ПУП на с. Страхилово, 

община Полски Тръмбеш  

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

5. Актуализация на програма за управлението и разпореждането с общинска собственост на 

територията на Община Полски Тръмбеш за 2019 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

6. Предоставяне на част от имот частна общинска собственост, за настаняване на пчелни 

семейства – с.Масларево. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

7. Изменение на Договор за наем сключен на 31.08.2015 г. между Община Полски Тръмбеш и 

„Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация /СБПЛР/ минерални 

бани-Полски Тръмбеш” ЕООД. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

8. Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното 

управление за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 



 

 

9. Продажба на Урегулиран поземлен имот III-585 кв.103 по ПУП на с.Павел с площ 3653 кв.м., 

частна общинска собственост, съгласно АОС №2536/08.12.2008 г. на Община Полски 

Тръмбеш. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

10. Откриване на процедура за отдаване под наем на терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част 

от Поземлен имот на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост,  за поставяне на 

„Автомати, машини и хладилни съоръжения за сладолед, напитки, закуски”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

11. Откриване на процедура за отдаване под наем на терен с площ 3,00 кв.м., представляващ част 

от Поземлен имот на с.Раданово,публична общинска собственост, за поставяне на „Вендинг 

автомати”. 

Вносител: Георги Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш 

 

12. Упълномощаване на представител на Община Полски Тръмбеш в извънредно общо събрание 

на съдружниците на „ВиК Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново. 

Вносител: Маринета Йорданова  – Председател на Общински съвет Полски Тръмбеш 

 

13. 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 
25.06.2019г./вторник/ - НАЧАЛО 14.00. 

 

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

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика” 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 „Здравеопазване и социални дейности“  по точка 

2. 

3. Заседание на ПК по „Устройство на територията, опазване на околната среда“ по 

точки 3 и 4. 

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

собственост”  по точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и  12. 

 

 

 


