ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №17/22.12.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №260
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с писмо №4086/04.10.2016 г. на
ВТРП, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Изменя и допълва Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:
В чл. 25, ал. 1, т. 2 в края на точката се добавя текстът: „или на лишаване от право
да заема държавна длъжност".
В чл. 25, ал. 1 се създава нова т. 12 със следния текст: „при установяване на
неизбираемост".
В чл. 25, ал.3 се правят следните изменения: след думата „алинея" цифрата 2 се
заменя с цифрата 1
В чл. 25, ал.4 се правят следните изменения: след думата „алинея" цифрата 2 се
заменя с цифрата 1
В чл. 25, ал.5 се правят следните изменения: текста „чл. 267 от Изборния кодекс" се
заменя с текста „чл. 459 от Изборния кодекс";
В чл. 99 се отменят ал. 1, ал.2, ал. 3, ал.4, ал. 5 и се създават нови:
ал.(1). Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или
нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните
актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на
общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове.
Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност
вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на
неговите комисии.
(2)
Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за
връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен
срок от получаването му.
(3) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския
съвет в 14-дневен срок от получаването му.
(4) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния
административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен
срок от изтичане на срока по ал. 3, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по
него.
(5) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно
върнатия за ново обсъждане акт.
(6) Актът,
върнат
за
ново
обсъждане,
се
приема
повторно
с
мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от
половината от общия брой на общинските съветници.

(7) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може
да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(8) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на
общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне
незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред
съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и
на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове,
освен ако съдът постанови друго.
В чл. 112 се отменят ал.2 и ал.3 и се създават нови:
ал.(1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред
пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.
(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета
на общината, които противоречат на актове, приети от общинския съвет, в 14-дневен срок
от получаването им. В същия срок общинският съвет може да оспорва
незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред
съответния административен съд.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №17/22.12.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №261
На основание чл. 21, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Приема структура на общинска администрация, кметства и дейности на
бюджетна издръжка към 01.01.2017 г., както следва:
СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
към 01.01.2017 г.
№

Структурни звена

Численост
на персонала брой

1. Дейност „Общинска администрация”

82,5

в т.ч. дофинансирана

31,5

1.1 Кмет на община

1

1.2. Зам. Кмет на община

2

1.3 Кмет на кметство

14

1.4 Секретар на община

1

1.5 Юрисконсулт

1

1.6 Главен архитект

0,5

1.7 Дирекция „Бюджет, финанси и административна дейност” –
обща администрация

27,5

в т. ч. дофинансирана

8

1.8 Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и регионална политика”
– специализирана администрация
20
в т.ч. дофинансирана

8

1.9 Обща и специализирана администрация
Дофинансирана към кметства и наместничества –

15,5

2. Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”
3. Дейност Домашен социален патронаж
4. Дейност Спортни бази за спорт за всички

11,25
14
7

5. Дейности по почивното дело и социалня отдих
6. Дейност Музей с местен характер
7. Дейност Други дейности по икономиката
в т.ч.:
- ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество”
8. Дейност Чистота
в т.ч. :
- ОП „Чистота”
9. Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”,
Звено „Управление на общински гори”

1
5
23
17
40,25
20
2

2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните
процедури, съобразно изискванията на всички нормативни документи.
3. Прекратяването на трудовите правоотношения от работодателите с
освободения персонал да бъде извършено съгласно чл.328 ал.1, т.2 от Кодекса
на труда, поради съкращаване на щата в съответната дейност, съгласно
утвърдено щатно разписание по длъжности към 01.01.2017 г.
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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 №262

На основание чл.17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила и развитие на културата ,
Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Календара за по-крупните културни прояви през 2017 г. в Община Полски
Тръмбеш с разпределените суми по мероприятия, финансирани от бюджета на общината.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №17/22.12.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №263
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 2016 на Община Полски Тръмбеш, както следва
I.
Приходи за делегирани от държавата дейности:
§ 31 00-Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)
§§ 31-13 - получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи
-1
692;
II.
Разходи за делегирани от държавата дейности
1.Функция „Отбрана и сигурност“
1.1 Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“
§ 10 00 – Издръжка
200;
§ 52 00 - Придобиване на дълготрайни материални активи

-2
+2 200;

2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
1.1. Дейност 701„Читалища“

§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА
692;

-1

ІII. Приходи за местни дейности
1. § 01 00 – Данък върху доходите на физически лица
+700;
в т.ч.:
§§ 01 03 – окончателен годишен (патентен) данък
+700;
2. § 13 00 – Имуществени и други местни данъци
140;
в т.ч.:
§§ 13 01 – данък върху недвижимото имущество
+14 000;
§§ 13 03 – данък върху превозните средства
+22 000;
§§ 13 04 – данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин
+20 000;
§§ 13 08 – туристически данък
860;
3. § 20 00 – Други данъци
+20;
4. § 24 00 – Приходи и доходи от собственост
в т.ч.:
§§ 24 04 - нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
§§ 24 05 – приходи от наеми на имущество

+55

-

+117 000;
+15 000;
-24 000;

§§ 24 06 - приходи от наеми на земя

+126 000;

5. § 27 00 - Общински такси
+81
812;
в т.ч.:
§§ 27 04 - за ползване на домашен социален патронаж и
други общински социални услуги
+
1 500;
§§ 27 05 - за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др. 1 400;
§§ 27 07 - за битови отпадъци
+80 000;
§§ 27 10 - за технически услуги
+1 800;
§§ 27 29 - други общински такси
88;
6. § 28 00 – Глоби, санкции и наказателни лихви
+39 500;
в т.ч.:
§§28 09 – наказателни лихви за данъци, мита и осигурителни вноски
7. § 31 00-Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)
В т.ч.
§§ 31-13 - получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)
8. § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
в т.ч.:
§§37 01 – внесен ДДС (-)
§§ 37 02 - внесен данък върху пр. от ст. д-ст на бюджетните предприятия (-)

+39 500;
+1 692;
+1 692;
+67 420;
+70 000;
-2 580;

9. § 40 00 – Постъпления от продажба на нефинансови активи
40 685;
в т.ч.:
§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради
+19 990;
§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя
60 675;
10. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето)
+27
959;
11. § 93 00 – Друго финансиране - нето(+/-)
+68
575;
ІV. Разходи за местни дейности

1. Функция „Общи държавни служби“

+87 192;

1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 00 – Издръжка
+85 000;
§ 52 00 - Придобиване на дълготрайни материални активи

+1 692;

1.2. Дейност 123 „Общински съвет“
§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения
+500;
1.3. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения в
Дейност 123 „Общински съвет“ в размер на 18 000 лв.

2.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
+12 000;
2.1 Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“
§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения

+2 000;

§ 10 00 – Издръжка
+10 000;

2.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ в размер на 74
469 лв.
3. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
+56 000;
3.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното
развитие“
§ 10-00 – Издръжка
+
56 000;
4. Функция „Икономически дейности и услуги“
+110 632;
4.1 Дейност 829 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов.“
§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения
+6 000;

4.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 525 „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и
риболов“ в размер на 20 250 лв.
4.3. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр. правоотношения
§ 10 00 – Издръжка
+99 632;

+5 000;

4.4. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения в Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ в размер на 176 070 лв.
5.Функция Разходи некласифицирани в другите функции

5.1. Дейност 998 „Резерв“
309;

+153

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт разходи за 2016 на Община Полски
Тръмбеш:
- Обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:
параграф

наименование

било

§ 51 00

Основен ремонт на НЧ "Отец Паисий" - гр.Полски Тръмбеш

§ 52 01

Компютри

- Обекти финансирани със собствени средства:
параграф
наименование
§ 52 01

става

45 127

43 435

0

1 692

било

Компютри

става

10 800

13 000

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и
параграфи.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №17/22.12.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №264
На основание чл.21, ал.1, т.12 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 2016 г., приета с Решение
№47 по Протокол №5/18.01.2016 г. на ОбС гр.Полски Тръмбеш, като в
ІІ. УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2016 г.
Под №20 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно:
Терен с площ 5,000 дка, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор
20
61279.56.73 по КК и КР на с.Раданово, целият с площ 46,188 дка, частна общинска
собственост, съгласно АОС №3660/08.12.2016 г., за разполагане на пчелни семейства.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №17/22.12.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №265
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.11, ал.1 и ал.2 от Закона за пчеларството, чл.39, ал.2 и ал.3
от Закона за общинската собственост, чл.51, ал.2 и ал.6 от Наредбата за реда и
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Таня Милчева Иванова, с адрес:
с.Климентово, общ.Полски Тръмбеш, ул.”Странджа” №4, собственик на 25 броя пчелни
семейства с регистрационен номер на пчелина №5185-0510, терен с площ 5,000 дка,
представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 61279.56.73 по КК и КР на
с.Раданово, целият с площ 46,188 дка, частна общинска собственост, съгласно АОС
№3660/08.12.2016 г., за разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер
на 12,00 /дванадесет/ лева. Годишния наем се индексира в началото на всяка календарна
година с процент равен на общият инфлационен индекс на потребителските цени на
годишна база за предходната календарна година, определен и обявен от НСИ.
3.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с Таня
Милчева Иванова.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
14

Гласували:
“За”
14

“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 №17/22.12.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №266
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост и чл.14, ал.1 и
ал.6 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Подръжка и
ремонт на общинско имущество” с адрес на управление гр.Полски Тръмбеш, ул.”Стара
Планина” №17, следната движима вещ частна общинска собственост: Специализиран
автомобил марка „Форд Транзит 350” с рег.№ ВТ 4115 КК.
2. Възлага на Кмета на Общината да извърши необходимите процедури, по
предоставяне за безвъзмездно управление на движимата вещ по т.1 от настоящото
решение, съгласно действащата нормативна уредба.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
14

Гласували:
“За”
14

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

