ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 22
На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.30, ал.4, т.3 от ЗМСМА,
Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Общинският съветник Румяна Илиева Тонева да бъде избрана като член в състава
на Постоянните комисии към Общински съвет Полски Тръмбеш, а именно:
-ПК по „Икономически въпроси, стопанска политика и общинска собственост“ и
-ПК по„Здравеопазване и социални дейности“, поради предсрочно прекратяване
пълномощията на общинския съветник Петко Галунов Петков.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“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 №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 23
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.221 и чл.226 от Търговския закон, чл.54, ал.2 и чл.57, ал.1,
т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на
общината в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на
общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност в
община Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет на Община Полски Тръмбеш
да представлява Община Полски Тръмбеш в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ
„Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново.
2. Във връзка с Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите
на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД- гр.Велико Търново, което ще се проведе на
08.01.2020г. от 11.00 часа в административната сграда на дружеството, намираща се в град
Велико Търново, ул. „Ниш“ №1, упълномощава Георги Александров Чакъров – Кмет
Община Полски Тръмбеш да вземе участие в извънредното общо събрание, като гласува
както следва:
По точка 1 от дневния ред: Промяна в капитала на дружеството, с проект на
Решение: „ОСА приема предложената промяна в капитала на дружеството съгласно
предложение за проекторешение по т.1 от дневния ред, представляващо приложение към
писмо изх.№20-00-858/26.11.2019г. на Министъра на здравеопазването“. –да гласува
отрицателен вот.
По точка 2 от дневния ред: Промяна в Устава на дружеството, с проект на Решение:
„ОСА приема предложената промяна в Устава на дружеството съгласно предложение за
проекторешение по т.2 от дневния ред, представляващо приложение към писмо изх.№ 2000-858/26.11.2019г. на Министъра на здравеопазването“. –да гласува отрицателен вот.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“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 №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 24
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.11, ал.2 от Устав на Асоциация на дунавските
общини „Дунав“, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Определя упълномощени представители – делегат и заместник делегат в Общото
събрание на Асоциация на дунавските общини „Дунав“ както следва:
1.Делегат: Маринета Тодорова Йорданова – Председател на Общински съвет Полски
Тръмбеш;
2.Заместник-делегат: Георги Александров Чакъров - Кмет на Община Полски Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“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 №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 25
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, Общински съвет Полски Тръмбеш
реши:
Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходна част на Бюджет 2019 г. на Община Полски Тръмбеш към
30.09.2019г, съгласно представените Приложение №1, Приложение №2 и Приложение
№4.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“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 №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 26
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, Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема промени по Бюджет 2019 на Община Полски Тръмбеш, както следва:
I.
Приходи за делегирани от държавата дейности:
1.1.1. § 36 00 - Други приходи
+500 лв.;
в т.ч.:
§§ 36 19 - други неданъчни приходи
+500 лв.
II.

Разходи за делегирани от държавата дейности

1.2.1. Функция „Общи държавни служби“
1.2.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“

+500 лв.;

§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
-16 500 лв.
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
+17 000 лв.
1.2.1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 697 196 лв.;

1.2.2. Функция „Здравеопазване“
1.2.2.1. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“
§ 10-00 – Издръжка
§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

-280 лв.
+280 лв.

1.2.3. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
1.2.3.1. Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“
§ 19-00 – Платени данъци, такси и административни санкции
§ 52 00 - Придобиване на ДМА
в т.ч.:
§§ 52 04 - придобиване на транспортни средства

+224 лв;.
-224 лв.;
-224 лв.;

1.2.3.2. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“
§ 10-00 – Издръжка

-100 лв.

§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

+100 лв.

III.

Разходи за дофинансиране делегирани от държавата дейности

1.3.1. Функция „Общи държавни служби“
1.3.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала

-29 500 лв.;
-19 000 лв.
-5 000 лв.

§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели

-5 500 лв.

1.3.1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Дейност 122 „Общинска администрация“ в размер на 237 100
лв.
1.3.2. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело““
- 1 796 лв.;
1.3.2.1. Дейност 738„Читалища“
§ 10- 00 – Издръжка

IV.

-1 796 лв.;

Приходи за местни дейности

1.4.1. Данък върху доходите на физически лица
в т.ч.:
§ 01 03 - окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров
превоз на пътници
1.4.2 Имуществени и други местни данъци
в т.ч.:

+1 700 лв.;
+1 700 лв.;
+86 000 лв.;

§§ 13 01 – данък върху недвижимото имущество
+5 000 лв.;
§§ 13 03 – данък върху превозните средства
+50 000 лв.;
§§ 13 04 - данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин +30 000 лв.;
§§ 13 08 - туристически данък
+1 000 лв.;
1.4.3. Приходи и доходи от собственост
-174 000 лв.;
в т.ч. :
§§ 24 04 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
-19 000 лв.;
§§ 24 05 - приходи от наеми на имущество
-5 000 лв.;
§§ 24 06 - приходи от наеми на земя
-150 000 лв.;
1.4.4. Общински такси

+13 300 лв.;

в т.ч. :
§§ 27 04 - за ползване на домашен социален патронаж и др. общински соц. услуги
§§ 27 05 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, ул. платна и др.
§§ 27 07 - за битови отпадъци
§§ 27 10 - за технически услуги
§§ 27 11 - за административни услуги
§§ 27 15 - за откупуване на гробни места
§§ 27 17 - за притежаване на куче
§§ 27 29 - други общински такси

1.4.5. Глоби, санкции и наказателни лихви
в т.ч.:
§§ 28 02 - глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети
§§ 28 09 - наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски
1.4.5. Други приходи
т.ч.:
§§ 36 01 - реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)
§§ 36 11 - получени застрахователни обезщетения за ДМА
§§ 36 12 - получени други застрахователни обезщетения
§§ 36 19 - други неданъчни приходи
1.4.6. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
в т.ч.:
§§ 37 01 - внесен ДДС (-)
§§ 37 02 - внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетните предприятия
1.4.7. Постъпления от продажба на нефинансови активи
в т. ч.:
§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя

+8 000 лв.;
+6 000 лв.;
-25 000 лв.;
-300 лв.
+24 180 лв.;
+330 лв.;
+40 лв.;
+50 лв.;

+2 985 лв.;
+280 лв.;
+2 705 лв.;
+4 760 лв.;
-2 502 лв.;
+151 лв.;
+405 лв.;
+6 706 лв.;
+26 290 лв.;
+15 000 лв.;
+11 290 лв.;
+20 598 лв.;
+20 598 лв.;

V.

Трансфери – местни дейности

1.5.1. § 61 00 - Трансфери между бюджети (нето)
в т. ч. :
§§ 61 01 - трансфери между бюджети - получени трансфери (+)
§§ 61 02 - трансфери между бюджети - предоставени трансфери (-)
1.5.2. § 62 00 – Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето)
в т.ч.:
§§ 62 02 - предоставени трансфери (+/-)

VI.

- 2 374 лв.;
-66 009 лв.;
-276 лв.;
-276лв.;

Временни безлихвени заеми– местни дейности

1.6.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки
за средствата от Европейския съюз (нето)

VII.

-68 383 лв.;

-31 069 лв.;

Финансиране на бюджетното салдо

1.7.1. § 88 00 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето
(+/-)
+18 679 лв.;
в. т.ч.:
§§ 88 03 -събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средствата от
Европейския съюз (+/-)
+18 679 лв.;
1.7.2. § 93 00 - Друго финансиране - нето(+/-)
+99 416 лв.;
в т.ч.:
§§ 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други
бюджетни организации (-/+)
+99 416 лв.;

VIII.Разходи за местни дейности
1.7.1. Функция „Общи държавни служби“
+88 673 лв.;
1.7.1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
+88 673 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+91 973 лв.;
§ 42 00 - Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
1 500 лв.;
§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности - 2 000 лв.;
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т.ч.:
§§ 52 01 - придобиване на компютри и хардуер
1.7.1.2. Дейност 123 „Общински съвети“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
§ 10 – 00 – Издръжка

+200 лв.;
+200 лв.;
-1 500 лв.;
+1 500 лв.;

1.7.1.3. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения в Дейност 123 „Общински съвети“ в размер на 23 880 лв.
1.7.2. Функция „Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ +39 771 лв.;
1.7.2.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
+34 471 лв.;
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения

-12 000 лв.;

§ 10 00 – Издръжка

+43 500 лв.;

§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т.ч.:
§§ 52 03 - придобиване на компютри и хардуер

+ 2 971 лв.;
+2 971 лв.;

1.7.2.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ в размер на 135 720 лв.
1.7.2.3. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения

§ 10 00 – Издръжка

+ 5 300 лв.;
-700 лв.;

+6 000 лв.;

1.7.2.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ в размер на 86
900лв.
1.7.3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
-185 000 лв.;
1.7.3.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§ 10 00 – Издръжка
1.7.3.2. Дейност 623 „Чистота“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
§ 02 00 - Други възнаграждения и плащания за персонала
§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
§ 10 00 – Издръжка

+50 200 лв.;
+50 000 лв.;
-235 200 лв.;
-20 000 лв.;
-10 000 лв.
-5 000 лв.
-200 000 лв.;

1.7.3.3. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 623 „Чистота“ в размер на 321 288 лв.
1.7.4. Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
1.7.4.1. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“
§ 01-00 - Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
и служебни правоотношения
§ 10 00 – Издръжка

+30 000лв.;
-1 800 лв.;
+1 800 лв.;

1.7.4.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“ в
размер на 30 464 лв.
1.7.4.3.. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
+30 000 лв.
§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения
+15 000 лв.;
§ 05 00 - Задължителни осигурителни вноски от работодатели
+5 000 лв.
§ 10 00 – Издръжка
+10 000 лв.;
1.7.4.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ в размер на 97 960 лв.
1.7.4.5. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с
местен характер“
§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения
-1 700 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+1 700 лв.;
1.7.4.6. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в
Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с местен
характер“ в размер на 46 300 лв.
1.7.5. Функция „Икономически дейности и услуги“
+65 704 лв.;
1.7.5.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
+65 704 лв.;
в т.ч.:
§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения
-3 500 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+61 352 лв.;
1.7.5.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в
Дейност 989 „Други дейности по икономиката“ в размер на 209 900 лв.
1.7.6. Функция Разходи некласифицирани в другите функции
-7 852 лв.;
1.7.6.1. Разходи за лихви
§§ 22 24 - Разходи за лихви по други заеми от страната
-7 852 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

§ 52 00

Кухн. оборудване за ДСП

било

става

2 800

3 000

0

2 971

2.2. Обекти финансирани от сметки за средства от ЕС
параграф
наименование
§ 51 00

§ 52 00

Ремонтно – възстановителни работи за подобряване
проводимостта на речното легло на р. Елийска през
гр.П.Тръмбеш
Моторни коси – проект BG05M9OP001-1.064-003 „Подобряване
на достъпа до заетост и качеството на работни места“
Компютри

§ 52 00

Климатик

§ 52 00

било

става

703 781

703 646

0

12 290

8 150

7 998

3 000

2 999

3. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от Европейския съюз:
3.1. Проект „Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните региони Кълъраш и
Полски Тръмбеш“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A
Румъния –България 2014г.-2020г.
параграф
наименование
било
става
§ 36 00

Други приходи

§ 46 00

Помощи и дарения от чужбина

§ 63 00

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз

§ 76 00

Временни безл. заеми м/у бюджети и сметки за СЕС

§ 88 00

0

-89

598 941

897 933

53 842

0

-192 466

-212 114

Събрани средства и извършени плащания за сметка на други
бюджети, сметки и фондове - нето (+/-)
Всичко приходи:

296 507

68 664

756 824

754 394

6 000

3 660

§ 05 00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
Задължителни осигурителни вноски от работодател

1 563

941

§ 10 00

Издръжка

45 480

46 147

§ 51 00

Основен ремонт ДМА

703 781

703 646

Всичко разходи:

756 824

754 394

§ 01 00

3.2. Проект „Създаване на общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи на
територията на община Полски Тръмбеш“ –№BG05М9ОР001-2.063-0002 по ОП „РЧР“:
параграф
наименование
било
става
§ 63 00
§ 10 00

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз

0

19 992

Всичко приходи:

0

19 992

Издръжка

0

19 992

Всичко разходи:

0

19 992

3.3. „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш“ –
№BG05M9OP001-2.040-0058 по ОП РЧР
параграф
наименование
било
става
§ 63 00

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз

§76 00

Временни безл. заеми м/у бюджети и сметки за СЕС
Всичко приходи:

§ 01-00
§ 02 00

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала

21 095

21 095

0

21 910

21 905

43 005

1 042

2 543

15 218

30 731

§ 05 00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

3 125

6 160

§ 10-00

Издръжка

1 710

3 571

21 095

43 005

Всичко разходи:

3.4. Проект „Обучения и заетост на младите хора“ – Договор №ОЗМ-ХУ-04-12-34#6/15.10.2018г. по ОП
РЧР 2014-2020
параграф
наименование
било
става
§ 62 00
§ 63 00

Трансфери между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето)
Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз

§ 76 00

Временни безл. заеми м/у бюджети и сметки за СЕС

0

276

15 851

15 223

120

125

Всичко приходи:

15 971

15 624

§ 02 00

Други възнаграждения и плащания за персонала

13 387

13 074

§ 05 00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

2 584

2 550

15 971

15 624

Всичко разходи:

3.5. Проект „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работни места“ –№BG05М9ОР001-1.064003 по ОП „РЧР“, приоритетна ос1: „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работни места“,
мярка МИГ 2 „Местни инициативи за заетост на територията на общините Павликени и Полски
Тръмбеш“:
параграф
наименование
било
става
§ 63 00

Трансфери между сметки за средствата от ЕС

0

29 995

Всичко приходи:

0

29 995

§ 10 00

Издръжка

0

14 705

§ 40 00

Стипендии

0

3 000

§ 52 00

Придобиване на ДМА

0

12 290

Всичко разходи:

0

29 995

3.6. „Обучения и заетост“ – Договор №ОЗМ-ХУ-04-12-197#6/13.11.2018г. по ОП РЧР 2014-2020
параграф
наименование
било
става
§ 63 00

Трансфери между сметки за средствата от ЕС

§ 76 00

Временни безл. заеми м/у бюджети и сметки за СЕС

123 904

119 988

5 467

3 901

Всичко приходи:

129 371

123 889

§ 02 00

Други възнаграждения и плащания за персонала

108 505

103 732

§ 05 00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

20 866

20 157

129 371

123 889

Всичко разходи:

3.7. Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвим групи в община
Полски Тръмбеш“ –№BG05M9OP001-2.018-0029-C01 по ОП РЧР 2014-2020
параграф
наименование
било
става
§ 63 00

Трансфери между сметки за средствата от ЕС

§ 76 00

Временни безл. заеми м/у бюджети и сметки за СЕС
Всичко приходи:

§ 01-00

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения

99 991

99 991

0

45 000

99 991

144 991

5 700

7 000

§ 02-00

Други възнаграждения и плащания на персонала

44 600

67 342

§ 05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодател

10 700

15 800

§ 10-00

Издръжка

11 569

27 580

§ 43-09

Субсидии и други текущи
предприятия
Придобиване на ДМА

16 272

16 272

11 150

10 997

99 991

144 991

§ 52-00

трансфери

за

нефинансови

Всичко разходи:

3.8. Проект „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция на уязвим групи в община
Полски Тръмбеш“ –№BG05M9OP001-2.018-0029-2014BG05М2ОР001 C01 по ОП НОИР 2014-2020
параграф
наименование
било
става
§ 63 00

Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз

§ 76 00

Временни безл. заеми м/у бюджети и сметки за СЕС

60 072

75 327

0

2 001

Всичко приходи:

60 072

77 328

13 234

20 628

§ 02 00

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
Други възнаграждения и плащания за персонала

31 000

39 922

§ 05 00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

11 278

13 854

§ 10-00

Издръжка

4 560

2 924

60 072

77 328

§ 01-00

Всичко разходи:

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

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“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 №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 27
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.7 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация , чл.8, чл.66 и чл.67 от Закона за местни данъци и такси и чл.16 от
Наредба № 14 на Общински съвет П. Тръмбеш за определяне и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Полски Тръмбеш, Общински
съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
I. Приема и одобрява план-сметка за 2020г. за дейностите по събиране, извозване,
обезвреждане в депа или други съоръжения на битовите отпадъци и за поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване (Приложение №1 и Приложение №2).
II. Приема годишен размер на таксата за битови отпадъци за 2020г. по населени
места и честота на сметоизвозването, съгласно Заповед № РД 01-06-10 101/25.10.2019г.,
както следва:
1. За град Полски Тръмбеш:
1.1. За жилищни имоти – 5,20 на хиляда върху данъчната оценка на имота,
разпределени както следва :
- за сметосъбиране и сметоизвозване –
1,15 на хиляда;
- за поддържане на депо за битови отпадъци –
1,85 на хиляда;
- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване – 2,20 на хиляда;
1.2. За нежилищни имоти – 10,00 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна
стойност/ на имота
- за сметосъбиране и сметоизвозване –
1,85 на хиляда;
- за поддържане на депо за битови отпадъци –
3,15 на хиляда;
- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване - 5,00 на хиляда;
2. За населените места с. Климентово, с. Раданово, с. Петко Каравелово:
2.1. За жилищни имоти – 6,35 на хиляда върху данъчната оценка на имота,
разпределени както следва :
- за сметосъбиране и сметоизвозване –
1,25 на хиляда;
- за поддържане на депо за битови отпадъци –
2,40 на хиляда;
- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -2,70 на хиляда;
2.2. За нежилищни имоти – 9,30 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/
на имота
- за сметосъбиране и сметоизвозване –
1,82 на хиляда;
- за поддържане на депо за битови отпадъци –
3,50 на хиляда;
- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -3,98 на хиляда;
3. За населените места с. Куцина, с. Масларево, с. Обединение, с. Павел, с. Полски
Сеновец и с. Страхилово:
3.1. За жилищни имоти – 9,05 на хиляда върху данъчната оценка на имота,
разпределени както следва :

- за сметосъбиране и сметоизвозване –
1,98 на хиляда;
- за поддържане на депо за битови отпадъци –
3,17 на хиляда;
- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -3,90 на хиляда;
3.2. За нежилищни имоти – 9,30 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/
на имота
- за сметосъбиране и сметоизвозване –
1,72 на хиляда;
- за поддържане на депо за битови отпадъци –
3,25 на хиляда;
- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване -4,33 на хиляда;
4. За населените места с. Вързулица, с. Иванча, с. Каранци, с. Стефан Стамболово и
с. Орловец:
4.1. За жилищни имоти – 10,00 на хиляда върху данъчната оценка на имота,
разпределени както следва :
- за сметосъбиране и сметоизвозване –
1,56 на хиляда;
- за поддържане на депо за битови отпадъци –
2,72 на хиляда;
- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване – 5,72 на хиляда;
4.2. За нежилищни имоти – 9,30 на хиляда върху данъчна оценка /отчетна стойност/
на имота
- за сметосъбиране и сметоизвозване –
1,30 на хиляда;
- за поддържане на депо за битови отпадъци –
2,53 на хиляда;
- за поддържане на чистота на терит. за общ. ползване – 5,47 на хиляда;
5. За подали декларация по чл. 18 ал.(2) от Наредба на Общински съвет П. Тръмбеш
за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
община Полски Тръмбеш, таксата за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и
обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, се определя съобразно
вида и броя на съдовете и честота на сметоизвозване:
5.1. За град Полски Тръмбеш:
- за кофа с обем 0,12 м³ - 23,30 лв. за месец при честота на извозване – един път в
седмицата;
- за контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³- 145,50 за месец при честота на извозване
– един път в седмицата;
5.2. За останалите населени места:
- за контейнер тип „Бобър“ с обем 1,1 м³- 88,60 за месец при честота на извозване –
два пъти в месеца;
III. За общински недвижими имоти, ползвани или наети от юридически или физически
лица таксата се заплаща от Общината за сметка на наемателя, съответно на ползвателя.
IV. Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на читалищата.
Освобождаването е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел, несвързана с
пряката им читалищна дейност.
Решението влиза в сила от 01.01.2020г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
10

“Против”
5

“Въздържал се”
1

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 28
На основание чл. 21 ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Считано от 01.01.2020г. детските градини на територията на Община Полски
Тръмбеш да прилагат системата на делегирани бюджети за делегираните държавни и
местни дейности.
2. Делегира право на директорите на общинските детски заведения, прилагащи
системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи, в т.ч. приходи от
имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване и
от такси за ползване на детски градини.
3. Определя единен разходен стандарт за 2020г. за местна издръжка за 1 дете до 4годишна възраст /включително/ в размер на 430 лв.
4. Определя единен разходен стандарт за 2020г. за местна издръжка за 1 дете в
подготвителна целодневна група в детска градина в размер на 277 лв.
5. Възлага на Кмета на Общината със заповед да организира процеса по
прилагането на делегиран бюджет в детските градини.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
15

“Против”
0

“Въздържал се”
1

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 29
На основание чл. 21, ал. (1), т.23 и ал. (2) от ЗМСМА, чл. 1, ал. (2) от ЗМДТ и във
връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет
гр. Полски Тръмбеш реши:
Приема допълнение и изменение на Наредба № 22 за определяне на размера на
местните данъци на територията на Община Полски Тръмбеш, в сила 01.01. 2020г., както
следва:
§1. Чл. 5 се отменя;
§2. В чл. 6, ал. 1 се изменя така:
„(1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията
на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти,
разположени в строителните граници на населените места и селищните образувания, и
поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на
предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.“;
§3. В чл. 13 числото „2“ се заменя с числото „2,50“;
§4. В чл. 15, ал. 4 се изменя така:
„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на
общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се
определя от служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни,
определени в нарушение на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на
данъчната оценка се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“;
§5. Чл. 18 се отменя;
§6 В чл. 28 ал.2 се отменя;
§7. В чл. 34, ал. 1 т. 4 думите „със статут в обществена полза“ се заменят със „за
осъществяване на общественополезна дейност“.
§ 8. Чл. 38 се отменя;
§9. В чл.39, ал.(1), т.1, буквите а), б), в), г), д) и е), се изменят така:
„а) до 55 kW включително – 0,70 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,85 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,30 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,45 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,90 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 2,40 лв. за 1 kW“;
§10. В чл.45, ал.1, т.2 след думите „ на регистрация“ се добавя „при доставки на
услуги по чл.97а и „.

§11. В чл.53, ал.(3) се изменя така:
„ (3) Лицата по ал. (2) внасят данъка в приход на бюджета на общината по
местонахождение на местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.“
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
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на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 30
На основание чл.17, ал. 1 т.5, и чл.21, ал.1, т.6, 12 и 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласието си за кандидатстване мярка 01 „Подобряване на обществената
среда в населените места” по Проект “Красива България” към Министерството на
труда и социалната политика с проект: „Текущ ремонт на съществуващо
читалище в УПИ ІІІ, стр. кв.43, по ПУП на село Павел, община Полски
Тръмбеш“
2 Дава съгласието си за съфинансиране, разработване и изпълнение на
горецитирания проект, като финансовото участие на Общината ще е 51% от общата
стойност на проекта;
3 Упълномощава Кмета на Общината да подготви и внесе в Проект “Красива
България” към МТСП необходимите документи за кандидатстване.
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РЕШЕНИЕ № 31
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23, чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление 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 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 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9OP001-2.040-0058-C01 30.05.2019г., проект „Патронажна грижа за възрастни хора
и лица с увреждания в община Полски Тръмбеш“, финансиран по ОП „Развитие на
човешките ресурси“.
2. Срокът за погасяване на заема по бюджетната сметка на общината е след
одобряване на средствата от Управляващия орган.
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РЕШЕНИЕ № 32
На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 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 Полски Тръмбеш реши:
Променя Решение №690/29.08.2019г. в частта: „ да бъде предоставен временен
безлихвен заем от бюджета на Община Полски Тръмбеш“ от 45 000,00лв. /четиридесет и
пет хиляди лева/ на 115 000,00 лева /сто и петнадесет 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.
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РЕШЕНИЕ № 33
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, чл.134, ал.2, т.6, §8, ал.1, ал.2, т.3 от
Закона за устройство на територията във връзка с §6, ал.5 от Закона за устройство на
територията, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Одобрява техническо задание за изработване на проект за 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. 26, с.Полски Сеновец.
2. Разрешава изработването на проект за частично изменение на подробен
устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ IV-544, V-541, VII543, XI-538, I-539, III-584, стр. квартал 25 и стр. 26, с.Полски Сеновец.
Приложения: 1. Техническо задание по чл.125 от ЗУТ; 2. Съгласувателно становище на
„ВиК –Йовковци“ ООД рег. №1-15849/28.11.2019г.; 3. Съгласувателно становище на
Електроразпределение Север АД рег. № K-EDN-5794-1/13.11.2019г.; 4. Заявление вх. №
СА-01-02-10082/24.10.2019г.
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РЕШЕНИЕ № 34
На основание чл.17, ал. 1, т.8, и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от
ЗЕВИ Общински съвет, Полски Тръмбеш реши:
1.Приема Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми
енергийни източници и биогорива за периода 2020 – 2030 г.
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РЕШЕНИЕ № 35
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
1.Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр.Велико
Търново инвестиции, предложени за приемане от тристраната комисия съгласно Протокол от
10.12.2019 г., с изключение на сградно водопроводно отклонение – 1бр. за ул.”Търговска” №86,
гр.Полски Тръмбеш на стойност 390,67лв. и възлага на Кмета на общината да приеме с двустанен
Приемо-предвателен протокол следните активи:
№1.Потопяема помпа Wilo за Гравитачен резервоар гр.Полски Тръмбеш - нов ДМА на стойност
1 504,22лв.
№2.Вакуумни хлор апарати 2бр. с балансова стойност на двата актива 4 120,00лв., както следва:
1бр. за ПС „Масларево 2” в с.Масларево - подмяна на съществуващ актив № 12795 на стойност
2062,27лв. и 1бр. ПС в с.П.Каравелово - подмяна на съществуващ актив №12991 на стойност
2058,53лв.
№3.Водомери волтманови 3 бр. с обща балансова стойност 2074,68лв., както следва: 1бр. за НР
с.Орловец – подмяна на съществуващ актив с №2123 на стойност 477,89лв.; 1бр. за НР
с.П.Сеновец – подмяна на съществуващ актив с № 2091 на стойност 486,99лв.; 1бр. за НР”Ниска
зона” гр.П.Тръмбеш - подмяна на съществуващ актив с №1714 на стойност 1109,80лв.
№4.Термална станция 1бр. с балансова стойност 1018,56лв.- подмяна на съществуващ актив с №
15526 в НР „Ниска зона” гр.Полски Тръмбеш.
№5. Спирателни кранове -2бр. и пожарни хидранти – 2бр. нови ДМА с обща балансова стойност
2424,37лв., както следва: 1бр. Спирателен кран за ул.”Ал.Стамболийски” гр.Полски Тръмбеш на
стойност 699,24лв.; 1бр. Спирателен кран за ул.”Ал.Стамболийски” гр.Полски Тръмбеш на
стойност 394,54лв.; 1бр. пожарен хидрант център в с.Иванча на стойност 764,08лв. и 1бр. пожарен
хидрант център в с.Иванча на стойност 566,51лв.
№6.Реконструкция на помпена станция с № 8548 в с.П.Каравелово на стойност 12540,69лв.
№7.Реконструкция на помпена станция с № 8544 в с.Орловец на стойност 14508,20лв.
№8.Водопровод ул.”Ал.Стамболийски” гр.Полски Тръмбеш – частична подмяна на актив с № 7334
на стойност 5054,65лв.
№9. Водопровод ул.”Ал.Стамболийски” гр.Полски Тръмбеш – частична подмяна на актив с №
7332 на стойност 1397,38лв.
№10.Сградни водопроводни отклонения – 1 бр. нови ДМА с обща балансова стойност 306,25лв. ,
както следва : 1бр. за ул.” Стара планина” № 11, гр.Полски Тръмбеш на стойност 306,25лв.
2.На основание чл.198ж от Закона за водите и §9, ал.10 от Предходните и заключителни
разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ, и във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за
водите Община Полски Тръмбеш да предаде на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико Търново /АВиК/ за управление следните активи,
приети с приемо-предавателен протокол:
№1.Потопяема помпа Wilo за Гравитачен резервоар гр.Полски Тръмбеш - нов ДМА на стойност
1 504,22лв.
№2.Вакуумни хлор апарати 2бр. с балансова стойност на двата актива 4 120,00лв., както следва:
1бр. за ПС „Масларево 2” в с.Масларево - подмяна на съществуващ актив № 12795 на стойност

2062,27лв. и 1бр. ПС в с.П.Каравелово - подмяна на съществуващ актив №12991 на стойност
2058,53лв.
№3.Водомери волтманови 3 бр. с обща балансова стойност 2074,68лв., както следва: 1бр. за НР
с.Орловец – подмяна на съществуващ актив с №2123 на стойност 477,89лв.; 1бр. за НР
с.П.Сеновец – подмяна на съществуващ актив с № 2091 на стойност 486,99лв.; 1бр. за НР”Ниска
зона” гр.П.Тръмбеш - подмяна на съществуващ актив с №1714 на стойност 1109,80лв.
№4.Термална станция 1бр. с балансова стойност 1018,56лв.- подмяна на съществуващ актив с №
15526 в НР „Ниска зона” гр.Полски Тръмбеш.
№5. Спирателни кранове -2бр. и пожарни хидранти – 2бр. нови ДМА с обща балансова стойност
2424,37лв., както следва: 1бр. Спирателен кран за ул.”Ал.Стамболийски” гр.Полски Тръмбеш на
стойност 699,24лв.; 1бр. Спирателен кран за ул.”Ал.Стамболийски” гр.Полски Тръмбеш на
стойност 394,54лв.; 1бр. пожарен хидрант център в с.Иванча на стойност 764,08лв. и 1бр. пожарен
хидрант център в с.Иванча на стойност 566,51лв.
№6.Реконструкция на помпена станция с № 8548 в с.П.Каравелово на стойност 12540,69лв.
№7.Реконструкция на помпена станция с № 8544 в с.Орловец на стойност 14508,20лв.
№8.Водопровод ул.”Ал.Стамболийски” гр.Полски Тръмбеш – частична подмяна на актив с № 7334
на стойност 5054,65лв.
№9. Водопровод ул.”Ал.Стамболийски” гр.Полски Тръмбеш – частична подмяна на актив с №
7332 на стойност 1397,38лв.
№10.Сградни водопроводни отклонения – 1 бр. нови ДМА с обща балансова стойност 306,25лв. ,
както следва : 1бр. за ул.” Стара планина” № 11, гр.Полски Тръмбеш на стойност 306,25лв.
3. На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и ал.5, т.4 и т.5, и ал.6 от
Закона за водите, и при условията на сключения между АВиК и „ВиК-Йовковци”, гр.Велико
Търново Договор, който е в сила от 01.06.2016г., Община Полски Тръмбеш да предаде за
стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора „ВиК –Йовковци” ООД, гр.Велико
Търново активите по т. 2.
4.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите
действия по изпълнение на т. 2 и т. 3 от настоящото решение, като изпрати Уведомление до
председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК –Йовковци”
ООД, гр.Велико Търново с приложени копия на необходимите документи.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 36
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.51, ал.1 и чл.52, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Създава Общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи на
територията на община Полски Тръмбеш”, считано от 01.01.2020 г., със
седалище и адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул. „Стара планина” №17
и с предмет на дейност - Поддържане на зелените системи на територията на
Община Полски Тръмбеш, а именно: паркове, зелени площи, градинки,
тротоари и други подобни.
2. Утвърждава Правилник за организацията и управлението на Общинско
социално предприятие „Поддържане на зелените системи на територията на
община Полски Тръмбеш” – Приложение №1.
3. Утвърждава числен състав на Общинско социално предприятие „Поддържане
на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш” 9,5 щатни
бройки и структура съгласно Приложение №2
4. Възлага Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме действия по
създаване на Общинско социално предприятие „Поддържане на зелените
системи на територията на община Полски Тръмбеш”.
Приложения: 1.Приложение №1 – Правилник за организацията и управлението на
Общинско социално предприятие „Поддържане на зелените системи на територията на
община Полски Тръмбеш”.
2.Приложение №2 – Структура на Общинско социално предприятие „Поддържане
на зелените системи на територията на община Полски Тръмбеш”.
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Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 37
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, ОбС Полски Тръмбеш
реши:
Актуализира програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2019 г., приета с Решение №597 по
Протокол №42/31.01.2019 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в
ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2019 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №20, №21 и №22 да се включат части от следните имоти общинска собственост, а
именно:
Терен с площ 1,00 кв.м., находящ се на тротоара пред сградата на Кметство село Полски
Сеновец, представляващ част от улица с О.Т. 90 - 91 по ПУП на с. Полски Сеновец, публична
20
общинска собственост, за поставяне на кафе автомат по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно
одобрена схема за разполагане на временни съоръжения.
Терен с площ 24,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.389 по КК и
КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3473/07.12.2015
21
г., за поставяне на павилион по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане
на временни съоръжения.
Помещение с площ 49,16 кв.м., находящо се в сграда с идентификатор 57354.300.2374.4 по КК
22
и КР на гр. Полски Тръмбеш, частна общинска собственост, съгласно АОС №3473/07.12.2015 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 38
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.7, ал.1, ал.3 и ал.4 от Наредба за условията и реда
за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински
съвет Полски Тръмбеш реши:
Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година от гори
собственост на Община Полски Тръмбеш по видове сечи и общ обем на ползването по
стояща маса.
Приложение: Годишен план за ползване на дървесина през 2020 година от гори
собственост на Община Полски Тръмбеш.
Резултат от гласуването:
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/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 39
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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 ал.2,
чл.45, ал.1, т.1 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 1,00 кв.м., находящ се на тротоара пред сградата на Кметство село Полски Сеновец,
представляващ част от улица с О.Т. 90 - 91 по ПУП на с. Полски Сеновец, публична общинска
собственост, за поставяне на кафе автомат по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за
разполагане на временни съоръжения.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 15,00 /петнадесет/ лева, без
ДДС /Сумата е облагаема с ДДС/.
4.Определя депозит за участие в размер на 50,00 /петдесет/ 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 заявление с рег.индекс №СА02-05-11244/21.11.2019 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

16

Гласували:
“За”
16

“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 №3/19.12.2019г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 40
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 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 ал.2,
чл.45, ал.1, т.1 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 24,00 кв.м., представляващ част от имот с идентификатор 57354.300.389 по КК и КР на
гр.Полски Тръмбеш, публична общинска собственост, съгласно АОС №3473/07.12.2015 г., за
поставяне на павилион по реда на чл.56 от ЗУТ, съгласно одобрена схема за разполагане на
временни съоръжения.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 96,00 /деветдесет и шест/
лева, без ДДС /Сумата е облагаема с 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
57354.300.389. 3.Копие на АОС №3473/07.12.2015 г. 4.Копие на заявление с рег.индекс №СА-0205-11344/25.11.2019 г.
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