
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 54 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, във връзка с Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина 

за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема Доклад за състоянието на системата за финансовото управление и 

контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол  на 

„ПОДЕМ“ ЕООД  гр.Полски Тръмбеш за 2019г. 
 

 

 
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 55 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, във връзка с Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина 

за представяне на информация по чл.8, ал.1 от Закона за финансовото управление и 

контрол в публичния сектор, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1. Приема Доклад за състоянието на системата за финансовото управление и 

контрол и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол на 

„ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА РАЗВИТИЕ“ ЕООД  гр. Полски Тръмбеш за 2019г. 

 

 
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 56 

 

 На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните, Общински съвет – град Полски Тръмбеш реши: 

 Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Полски  

Тръмбеш, през 2019г. 

 
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 57 

 

  

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.15, ал.3, и чл.16, ал.1 от Закона за младежта Общински съвет – гр. 

Полски Тръмбеш реши: 

Приема Общински план за младежта-2020 година в Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

 

 
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 58 

 

  
На основание чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на животните, Общински съвет Полски 

Тръмбеш реши: 

 

Приема Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Полски Тръмбеш 

 

Приложение: Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Община Полски Тръмбеш 

 

 

 

 
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 59 

  

 
На основание Чл.21, ал.2, във връзка с чл.16 и чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА, 

Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш, реши: 

§ 1. В чл.2, от Наредба за символиката, знаците, отличията и наградите на Община Полски 

Тръмбеш се добавя т.7.Химн на Община Полски Тръмбеш. 

§ 2. Чл.21 се променя,  като текстът на чл.21 става ал.3 към чл.20  

§ 3. Добавя се  нов раздел : VII. Химн на Община Полски Тръмбеш 

Чл.21 става: Чл.21. ал./1 / Химнът на Община Полски Тръмбеш е символ отразяващ по 

най-тържествения начин чрез средствата на музикално-поетичното творчество историята, 

традициите, бита и културата на града и общината. Той е послание към бъдещите 

поколения за вяра в доброто и родолюбието. 

ал./2/ Химнът се одобрява от Общински съвет Полски Тръмбеш. 

ал./3/ Изпълнението на химна е неразделна част от официалните ритуали провеждани в 

Община Полски Тръмбеш.  

 

 

 
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 60 

  

 На основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл.8, чл.11, ал.3 и чл.15, ал.1 от Закона за нормативните 

актове, чл.76, ал.3, чл.77 и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс и Протест с 

изх.№4088/2019г. от 13.01.2020г. на Окръжна прокуратура Велико Търново, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

 Отменя Наредба за осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението 

на територията на община Полски Тръмбеш, приета с Решение №90 от Протокол 

№7/19.02.2008г. на Общински съвет Полски Тръмбеш. 
 

 

 
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 61 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет 

Полски Тръмбеш реши: 

1.Дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш за 2020 г. на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, при следните 

условия: 

- размер на заема 25 000 лв. (Двадесет  и пет хиляди лв.); 

- вид на валутата – лева; 

- срок за възстановяване на заема – до 30.09.2020г; 

- начин на обезпечаване – издаване на Запис на заповед в полза на Община 

Полски Тръмбеш; 

- начин на предоставяне – безкасово по банковата сметка на СНЦ „МИГ 

Павликени – Полски Тръмбеш“ в седем дневен срок след подписване на договор за 

безлихвен заем. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш, да подпише договор за 

безлихвен заем със Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени 

– Полски Тръмбеш”, със седалище в гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ № 1, вх. Г, 

неразделна част от настоящото предложение. 

3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите 

действия за изпълнение на решението. 

 

Приложения: 

1. Проект на договор за временен безлихвен заем 

2. Проект на Запис на заповед 

 
Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 62 

 

 

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 20 000,00 лева /двадесет хиляди лева/ за изпълнение 

на дейностите по Договор  № BG05M9OP001-2.063-0002-C01, проект „Създаване на 

общинско социално преприятие „Поддържане на зелените системи на територията на 

община Полски Тръмбеш, по ОП”Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

приоритетна ос 2:” Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, 

процедура МИГ Павликени-Полски Тръмбеш 05„Насърчаване на социалното 

предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда”  

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 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 63 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.23, ал.2 и ал.3, чл.61, ал.1 и ал.2 от Наредба за условията и реда за 

упражняване правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско 

участие в капитала и за участие на общината в граждански дружества и за сключване на 

договори за съвместна дейност в община Полски Тръмбеш на ОбС Полски Тръмбеш, 

чл.54, ал. 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш  реши: 

1. Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 

140 кв.м., представляващи част от производствено хале със ЗП 288 кв.м., построено в УПИ 

I кв.81 по ПУП на с. Полски Сеновец, включено в капитала на „ПОДЕМ“ ЕООД гр. 

Полски Тръмбеш със 100% общинско участие в капитала на дружеството, съгласно АОС 

№85/27.11.1998 г. на Община Полски Тръмбеш. 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 100,00 /сто/ лева, 

без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 200,00 /двеста/ лева. 

5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната 

месечна тръжна цена. 

6.Упълномощава Управителя на „Подем“ ЕООД да определи мястото, дата и часа 

за провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, като 

извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и подпише 

договор за наем със спечелилият участник. 

 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 64 

 

 

На основание чл.21., ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация във връзка с чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.22 ал.1 и 

2 от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш реши: 

1.Открива процедура за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на 

терен с площ 2,00 кв.м., представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 

57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, 

съгласно АОС №3032/28.11.2011 г., за поставяне на „Автомати, машини и хладилни 

съоръжения за сладолед, напитки, закуски”, по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена 

схема за разполагане на временни съоръжения. 

2.Определя срок на наемното правоотношение - 5 /пет/ годишни летни периода, 

считано от 01 юни до 31 август за 2020, 2021, 2022, 2023 и 2024 г. 

3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 60,00 /шестдесет/ 

лева, без ДДС. 

4.Определя депозит за участие в размер на 100,00 /сто/ лева. 

5.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 /пет/ процента от първоначалната 

месечна тръжна цена. 

6.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да определи мястото, дата и 

часа за провеждането на търга и назначи комисия, която да организира и проведе търга, 

като извърши съответните процедури, съгласно действащата нормативна уредба и 

подпише договор за наем със спечелилият участник. 

Приложение: 1.Копие на Схема по чл.56 от ЗУТ. 2.Копие на скица на ПИ с 

идентификатор 57354.300.2474. 3.Копие на АОС №3032/28.11.2011 г. 4.Копие на 

заявление с рег.индекс №СА-02-05-410/14.01.2020 г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

РЕШЕНИЕ   № 65 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местна 

администрация, чл.37и, ал.3, чл.37о от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи, чл.98, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш  

реши: 

1. Определя пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване, по землища, 

на територията на Община Полски Тръмбеш, съгласно Приложение №1, към настоящето 

решение. 

2. Дава съгласие да се предоставят за индивидуално ползване за стопанската 

2020/2021 година, земеделски земи - общинска собственост с начин на трайно ползване 

„пасища, мери“ и ,.ливади“, и приема годишен план за паша, съдържащ размера и 

местоположението им по населени места (Приложение№1). 

3. Мерите, пасищата и ливадите, които не са определени за индивидуално ползване, 

се определят за общо ползване за стопанската 2020/2021 година, като се ползват 

безвъзмездно от всички лица, притежаващи животни, в съответствие с традиционната 

практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно 

животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на 

едно или повече колективни стада, съгласно §2д от ЗСПЗЗ. 

4. Мерите, пасищата и ливадите, определени за индивидуално ползване, се отдават 

под наем за срок не по-малък от 5 стопански години на собствениците на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните, по цена 

определена от независим оценител, вписан в регистъра на Камарата па независимите 

оценители в България. 

5. Пасищата, мерите и ливадите, определени за индивидуално ползване се 

разпределят между собствениците па животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни от комисия, назначена от Кмета на Община Полски Тръмбеш, при спазване па 

правилата на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ. 

6. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища на територията на 

общината, съгласно Приложение №2. 

7. Определя задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и 

пасищата, както следва: 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА 
7.1. Община Полски Тръмбеш предоставя на животновъдите, отглеждащи пасищни 

животни земеделски земи - общинска собственост, с начин па трайно ползване „пасища, 

мери” и „ливади”, включени във физически блокове в състоянието, в което се намират, 

като осигурява безпрепятственото им използване. 

7.2. Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища 

на Община Полски Тръмбеш се задължават да следят за изпълнението на Правилата за 

ползване на общинските мери, пасища и ливади от страна на ползвателите. При 

констатирани нарушения да уведомяват Община Полски Тръмбеш. 



7.3 Кметовете на населените места и кметските наместници от съставните селища 

на Община Полски Тръмбеш се задължават да изготвят схема на прокарите до местата за 

водопой на животните, и да уведомят пастирите. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ 
7.4.Ползвателите се задължават да използват пасищата, мерите и ливадите по 

предназначение, а именно: 

- Пасищата се ползват за паша на селскостопански животни, а коситба може да се 

извършва като алтернатива на пашата или като метод за борба с плевели; 

- Мерите се ползват само за паша на селскостопански животни; 

- Ливадите се използват за косене; 

7.5. Ползвателите да спазват одобрените със заповед № РД09-122/23.02.2015 г. на 

Министъра на земеделието и храните Национални стандарти за добро земеделско и 

екологично състояние на земята в област „Околна среда, изменение на климата и добро 

земеделско състояние на земята“; 

7.6. Да не допускат замърсяване на общинските пасища, мери и ливади с битови, 

строителни, производствени, опасни и други отпадъци; 

7.7. Да не се палят сухи треви и храсти в пасищата, мерите и ливадите; 

7.8. Да не се извършва паша нощем и без пастир, както и да не се допуска 

лагеруване на домашни животни в пасищата: 

7.9. Да не допускат използване на общинските пасища и мери, както и на местата за 

водопой от животни, които не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по 

държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на 

болестите по животните 

7.10. Да не се извършва паша в горите, граничещи с пасищата; 

7.11. Да не извършват сеч на намиращите се върху отдадените под наем пасища, 

мери и ливади отделно стоящи или групи дървета, без разрешение от компетентните 

органи; 

7.12. Да ги опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване; 

7.13. При необходимост да извършват пръскане със съответните разрешени 

препарати за обезпаразитяване и наторяване; 

7.14. Да не изграждат постройки с траен статут в пасищата, мерите и ливадите, 

както и да не ограждат предоставените площи, освен с електропастир; 

7.15. Да не ги преотстъпват за ползване на трети лица; 

7.16. Ползвателите на мери и пасища от общинския поземлен фонд организират 

охраната на ползваните от тях имоти, включени в договора за наем; 

7.17. Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично 

състояние не отменят задълженията на собствениците или ползвателите на земеделски 

земи по Закона за опазване па земеделските земи, Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и други нормативни актове. 

8. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши необходимите 

законови процедури, съгласно действащата нормативна уредба. 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при ОбС гр.Полски Тръмбеш



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №5/27.02.2020г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 66 

 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, Общински 

съвет Полски Тръмбеш реши: 

Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV-544, V-541, VII-543, XI-538, I-539, III-584, стр. квартал 

25 и стр. квартал 26,  с. Полски Сеновец, община Полски Тръмбеш. 

 

Приложения: 1.Заявление вх. № СА-01-02-1659/25.02.2020 година; 2. Проект за 

частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване 

(ПУП-ПРЗ); 3. Доклад на Кмета на Общината; 4. Решение № 617 на Общински експертен 

съвет по устройство на територията от протокол № 1/25.02.2020г. 

 

 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 17 17 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                         /Маринета Йорданова/                                                             

      

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш 

 

 


