ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 3
На основание чл.17, ал.2 от Правилникa за организацията и
дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
Избира общинските съветници Лъчезар Павлов Иванов и Зия Алиев
Алиманов да изпълняват функциите на преброители при провеждането на
заседания на Общински съвет Полски Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 4
На основание чл.21, ал. 1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1. Дейността на Общински съвет П.Тръмбеш ще се осъществява въз
основа на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет
Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация приет с решение №4 от 24.11.2011г. до приемането на нов
„Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Полски
Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация”.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 5
На основание чл.21, ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Избира временна комисия за внасяне на промени и предложения в
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр.Полски
Тръмбеш, не по-късно от месец февруари 2016г., в състав:
Председател: Маринета Тодорова Йорданова
Членове: 1. Киро Йорданов Маринов
2. Емил Денчев Енчев
3. Зия Алиев Алиманов
4. Сергей Маринов Янков
5. Иван Илиев Илиев – юрист Община
6. Снежанка Тодорова Стефанова-гл.счетоводител Община

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 6
На основание чл.24, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.13, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация,Общински съвет гр.
Полски Тръмбеш реши:
Избира 5 /пет/ заместник-председатели на Общински съвет Полски
Тръмбеш, които съгл. чл.19, т.1 от Правилника за дейността на Общински
съвет Полски Тръмбеш, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация участват в председателски съвет.
1. Киро Йорданов Маринов
2. Емил Денчев Енчев
3. Диляна Венелинова Стоянова
4. Зия Алиев Алиманов
5. Сергей Маринов Янков

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 7
На основание чл.21, ал.1, т.1 пр.1-во и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Избира Постоянна комисия по Бюджет и финанси от 5 члена в състав:
Председател: Иван Петров Иванов
Зам.председател: Пламен Петров Минев
Членове: 1. Диляна Венелинова Стоянова
2. Мариана Василева Якова
3. Мастън Османов Мастънов

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 8
На основание чл.21, ал.1, т.1 пр.1-во и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Избира Постоянна комисия по Икономически въпроси, стопанска
политика и общинска собственост от 5 члена в състав:
Председател: Пламен Петров Минев
Зам.председател: Лъчезар Павлов Иванов
Членове: 1. Зия Алиев Алиманов
2. Милен Михайлов Михов
3. Мастън Османов Мастънов

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 9
На основание чл.21, ал.1, т.1 пр.1-во и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Избира Постоянна комисия по Устройство на територията, опазване
на околната среда от 5 члена в състав:
Председател: Киро Йорданов Маринов
Зам.председател: Зия Алиев Алиманов
Членове: 1. Милен Михайлов Михов
2. Васил Маринов Василев
3. Сергей Маринов Янков

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 10
На основание чл.21, ал.1, т.1 пр.1-во и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Избира Постоянна комисия по Здравеопазване и социални дейности
от 5 члена в състав:
Председател: Емил Денчев Енчев
Зам.председател: Васил Маринов Василев
Членове: 1. Махмуд Сабриев Юмеров
2. Росен Божанов Русанов
3. Румяна Илиева Тонева

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 11
На основание чл.21, ал.1, т.1 пр.1-во и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Избира Постоянна комисия по Образование и наука; култура,
културно-историческо наследство, вероизповедания и преименувания;
децата, младежта, спорта и туризма от 5 члена в състав:
Председател: Диляна Венелинова Стоянова
Зам.председател: Мариана Василева Якова
Членове: 1. Милен Михайлов Михов
2. Росен Божанов Русанов
3. Сергей Маринов Янков

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 12
На основание чл.21, ал.1, т.1 пр.1-во и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Избира Постоянна комисия по Местно самоуправление, нормативна
уредба и регионална политика от 5 члена в състав:
Председател: Лъчезар Павлов Иванов
Зам.председател: Киро Йорданов Маринов
Членове: 1. Иван Петров Иванов
2. Емил Денчев Енчев
3. Махмуд Сабриев Юмеров

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 13
На основание чл.21, ал.1, т.1 пр.1-во и чл.48, ал.1 и ал.2 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
ИзбираПостоянна комисия по Приватизация и следприватизационен
контрол от 5 члена в състав:
Председател: Зия Алиев Алиманов
Зам.председател: Росен Божанов Русанов
Членове: 1. Румяна Илиева Тонева
2. Диляна Венелинова Стоянова
3. Сергей Маринов Янков

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 14
На основание чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и разкриване
на конфликт на интереси, избира комисия от 5 члена в състав:
Председател: Васил Маринов Василев
Зам.председател: Диляна Венелинова Стоянова
Членове: 1. Махмуд Сабриев Юмеров
2. Сергей Маринов Янков
3. Емил Денчев Енчев

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 15
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.12, ал.2 от Устава на НСОРБ
Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Определя за представители на Община Полски Тръмбеш в НСОРБ:
1. Георги Александров Чакъров - кмет на Община Полски
Тръмбеш - делегат по право.
2. Маринета Тодорова Йорданова - делегат

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 16
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 22 от Закона за регионалното
развитие и чл. 62 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното
развитие, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Избира за представител в Областния съвет за развитие на област
Велико
Търново председателя на Общински съвет, гр.Полски
Тръмбеш:
Маринета Тодорова Йорданова

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 17
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от
Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на
закона за концесиите, Решение №687 по Протокол №53/30.07.2015 г. на
Общински съвет Полски Тръмбеш за откриване на процедура за
предоставяне на концесия, Протокол №1 от 14.08.2015 г., Протокол №2 от
24.09.2015 г. и Протокол №3 от 05.10.2015 г. на Комисия, назначена със
Заповед №СА-02-06-711/06.08.2015 г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш,
изменена със Заповед №СА-02-06-830/18.09.2015 г. на Кмета на Община
Полски Тръмбеш и предвид отразеното в доклад по чл.84, ал.1, т.3 от
Правилника за прилагане на закона за концесиите на ВрИД Кмет на Община
Полски Тръмбеш, Общински съвет – Полски Тръмбеш реши:
І. Определя за концесионер на концесия за услуга с предмет: „Особено
право на ползване върху обект Язовир „АКЕМА”, включващ: имот №000221,
с НТП „язовир” по КВС на с.Орловец, с площ 16,671 дка, публична
общинска собственост, съгласно №АОС №25/17.12.1997 г., при граници:
119001, 143005, 000220, и имот № 000220, с НТП „друг воден терен” по КВС
на с.Орловец, с площ 0,302 дка, публична общинска собственост, съгласно
АОС №3449/21.05.2015 г., при граници: 119001, 000221, 143005, 000224,
000125” участника „АГРОКОМ” ЕООД, с ЕИК 104593232, със седалище и
адрес на управление: гр.Велико Търново, ул.”Васил Левски” №15,
представлявано от Григор Петров Григоров – Управител.
Концесията е за срок от 25 години, считано от датата на
подписване на договора за концесия, при условията на това решение,
Решение №687 по Протокол №53/30.07.2015 г. на Общински съвет –
Полски Тръмбеш за откриване на процедура за предоставяне на
концесия и одобрения проект на концесионния договор.
ІІ. На основание чл.59, ал.1, т.1 от Закона за концесиите, концесията да
се осъществи при следните конкретни условия, в съответствие с офертата на
участника, определен за концесионер както следва:

1. Годишното концесионно възнаграждение, което се задължава да
заплаща концесионерът е в размер на 900,00 /деветстотин/ лева, без включен
ДДС, равняващо се на 12 /дванадесет/ месечни концесионни вноски в размер
на 75,00 /седемдесет и пет/ лева, без включен ДДС. Годишното концесионно
възнаграждение е облагаемо с ДДС и се изплаща веднъж годишно, в срок до
31.01. на годината, за която е дължимо. За първата година на концесията от
дължимото годишно концесионно задължение се приспада размерът на
месечните концесионни вноски за месеците, през които не е бил сключен
концесионния договор.
2. Инвестициите, които концесионерът се задължава да изпълни в
обекта на концесия, съгласно инвестиционната програма са в размер на
19 500,00 (Деветнадесет хиляди и петстотин) лева без включен ДДС, за
период от две години, считано от началото на концесията.
3. При сключване на концесионния договор, концесионерът се
задължава да внесе гаранция за изпълнение на задълженията по
концесионния договор в размер на 450,00 /четиристотин и петдесет/ лева.
ІІІ. На основание чл.59, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, определя
срок за сключване на концесионния договор – до два месеца от влизане в
сила на настоящото решение.
ІV. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш:
1. Да сключи концесионния договор при спазване на чл.59, ал.1, т.1 и
т.2 от Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за
концесиите, условията на документацията за възлагане на концесията, както
и решенията на концедента за откриване на процедурата и за определяне на
концесионер.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във
връзка с изпълнението на концесионния договор, с изключение на тези по
прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнение на концесионния договор.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 18
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.58, ал.2, т.1 и чл.59, ал.1 от
Закона за концесиите, чл.87 и чл.88, ал.1 от Правилника за прилагане на
закона за концесиите, Решение №686 по Протокол №53/30.07.2015 г. на
Общински съвет Полски Тръмбеш за откриване на процедура за
предоставяне на концесия, Протокол №1 от 14.08.2015 г., Протокол №2 от
24.09.2015 г., Протокол №3 от 29.09.2015 г. и Протокол№4 от 06.10.2015 г.,
на Комисия, назначена със Заповед №СА-02-06-712/06.08.2015 г. на Кмета на
Община Полски Тръмбеш, изменена със Заповед №СА-02-06-831/18.09.2015
г. на Кмета на Община Полски Тръмбеш и предвид отразеното в доклад по
чл.84, ал.1, т.3 от Правилника за прилагане назакона за концесиите на ВрИД
Кмет на Община Полски Тръмбеш, Общински съвет – Полски Тръмбеш
реши:
І. Определя за концесионер на концесия за услуга с предмет: „Особено
право на ползване върху обект Язовир „Павел-2”, включващ: имот №000220,
с НТП „язовир” по КВС на с. Павел, с площ 240,803 дка, публична общинска
собственост, съгласно №АОС №2372/13.12.2006 г., при граници:
000221,000222, 000223, 000231, 000238, 000219, и имот №000223, с НТП
„язовир” по КВС на с. Павел, с площ 8,648 дка, публична общинска
собственост, съгласно АОС №2379/03.01.2007 г., при граници: 000296,
000217, 000222, 000220, 000231, 000227, 000226” класирания на първо място
участник „ЕРАТО АГРО” ООД, с ЕИК 201708068, със седалище и адрес на
управление: с.Масларево, общ.Полски Тръмбеш, обл.Велико Търново,
представлявано от Иван Събев Иванов и Светла Николаева Иванова –
Управители.
Концесията е за срок от 25 години, считано от датата на
подписване на договора за концесия, при условията на това решение,
Решение №686 по Протокол №53/30.07.2015 г. на Общински съвет –
Полски Тръмбеш за откриване на процедура за предоставяне на
концесия и одобрения проект на концесионния договор.
ІІ. На основание чл.59, ал.1, т.1 от Закона за концесиите, концесията да
се осъществи при следните конкретни условия, в съответствие с офертата на
участника, определен за концесионер както следва:

1. Годишното концесионно възнаграждение, което се задължава да
заплаща концесионерът е в размер на 10 020,00 /десет хиляди и двадесет/
лева, без включен ДДС, равняващо се на 12 /дванадесет/ месечни
концесионни вноски в размер на 835,00 /осемстотин тридесет и пет/ лева, без
включен ДДС. Годишното концесионно възнаграждение е облагаемо с ДДС и
се изплаща веднъж годишно, в срок до 31.01. на годината, за която е
дължимо. За първата година на концесията от дължимото годишно
концесионно задължение се приспада размерът на месечните концесионни
вноски за месеците, през които не е бил сключен концесионния договор.
2. Инвестициите, които концесионерът се задължава да изпълни в
обекта на концесия, съгласно инвестиционната програма са в размер на
602 500,00 (Шестстотин и две хиляди и петстотин) лева без включен ДДС, за
период от пет години, считано от началото на концесията.
3. При сключване на концесионния договор, концесионерът се
задължава да внесе гаранция за изпълнение на задълженията по
концесионния договор в размер на 5 010,00 /пет хиляди и десет/ лева.
ІІІ. На основание чл.59, ал.1, т.2 от Закона за концесиите, определя
срок за сключване на концесионния договор – до два месеца от влизане в
сила на настоящото решение.
ІV. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш:
1. Да сключи концесионния договор при спазване на чл.59, ал.1, т.1 и
т.2 от Закона за концесиите, Правилника за прилагане на закона за
концесиите, условията на документацията за възлагане на концесията, както
и решенията на концедента за откриване на процедурата и за определяне на
концесионер.
2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във
връзка с изпълнението на концесионния договор, с изключение на тези по
прекратяването му.
3. Да организира контрола по изпълнение на концесионния договор.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
“Въздържал се”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 19
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: Колесен багер марка „NEW HOLLAND LB 115B-4PS”
с рег.№ВТ 02957.
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 Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 20
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното управление
и местнатаадминистрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем в
размер до 65 000,00 лева /Шестдесет и пет хиляди лева/ от бюджетната
сметка на извънбюджетна сметка за средства от Европейския съюз на
бенефициенти на Кохезионни и Структурни фондове на Националния фонд,
за изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” съфинансирана от
ЕСФ на ЕС, Договор № 2014BG 051М9ОPO001-2.2015.001-С0001 „Нови
алтернативи” между МТСП-Агенция за социално подпомагане и Община
Полски Тръмбеш.
2. Средствата се възстановяват в бюджета след верифициране на
разходите
от
Бенифициента
по
договораАгенция
социално
подпомагане(АСП).

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали Гласували:
общ.съветници
“За”
“Против”
16
16
16
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 №2/26.11.2015г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 21
На основание чл.21, ал.(1) т.6и 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 2015 на Община Полски Тръмбеш, както следва:
I.
Разходи за делегирани държавни дейности
1.Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
1.1 Дейност 546 „Домове за деца“
§ 01 00–Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоотношения
- 48 386;
§ 02 00 –Други възнаграждения и плащания за персонала
+16 000;
§ 10 00 – Издръжка
+32
386;
1.2. Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения
вДейност 546 „Домове за деца“ в размер на 61 614 лв.
1.3 Дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа“
§ 10 00 – Издръжка
490;
§ 52- 00 –Придобиване на дълготрайни материални активи
+490;
1.4 Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“
§ 10 00 – Издръжка
520;
§ 51- 00 – Основен ремонт на ДМА
+30;
§ 52- 00 –Придобиване на дълготрайни материални активи
+490;

IІ. Приходи за местни дейности
1. § 13 00 – Имуществени и други местни данъци
000;
вт.ч.:
§§ 13 01 – данък върху недвижимото имущество
+21 000;
§§ 13 03 – данък върху превозните средства
+22 000;
§§ 13 08 – туристически данък
000;
2. § 24 00 – Приходи и доходи от собственост
вт.ч.:
§§ 24 04 –нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

+45

+2
+170 000;
+170 000;

3. § 37 00 – Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
000;
в т.ч.:
§§37 01 – внесен ДДС (-)

+50

+50 000;

ІІI. Разходи за местни дейности

1. Функция „Общи държавни служби“
1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“

- Община Полски Тръмбеш–първостепенен разпоредител
460;

+82

§ 10 00 – Издръжка
+55
000;
§ 52 00 –Придобиване на дълготрайни материални активи
+7 420;
§ 53 00 –Придобиване на нематериални дълготрайни активи
+20 040;
2. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
+58 897;
2.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното
развитие“
- Община Полски Тръмбеш–първостепенен разпоредител
+57 397;
§ 10-00 – Издръжка
+60
000;
§ 51- 00 – Основен ремонт на ДМА
- 7 103;
§ 52- 00 –Придобиване на дълготрайни материални активи
+4 500;

в т.ч.:
§§ 52 03 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
§§ 52 06 изграждане на инфраструктурни обекти
2.2. Дейност 622 „Озеленяване“
- Община Полски Тръмбеш–първостепенен разпоредител
§ 52- 00 –Придобиване на дълготрайни материални активи
3. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
3.1. Дейност 745 „Обредни домове и зали“
- Община Полски Тръмбеш–първостепенен разпоредител
§ 51- 00 –Основен ремонт на ДМА

-325;
+325;

+1 500;

+7 103;

1.2. Дейност 759„Други дейности по културата“
§ 52- 00 – Придобиване на дълготрайни материални активи

+10 000;

4.Функция Разходи некласифицирани в другите функции
4.1. Дейност 998 „Резерв“
+106 540;
2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиванена
дълготрайни активи и основен ремонт разходи за 2015 на Община Полски
Тръмбеш:
- Обектифинансиранисъс собствени приходи:
параграф
наименование
§ 51 00

Преустройство на съществуващи помещения за трудова
терапия, рехабилитация и музикална и арт терапия“ част от
трети етаж от сграда за социални грижи, в ПИ с
идентификатор 57354.300.2416 по КККР на гр.Полски
Тръмбеш

§52 01

било

става
600

630

Компютри

15 500

22 400

§52 03

Климатици

2 000

3 500

§52 03

Коледна елха

0

10 000

§52 05

Моторни косачки

1 600

3 100

§52 05

Моторна снегопочистваща машина

0

4 500

§ 53 09

Изготвяне на проект на ОУП на Община Полски Тръмбеш

0

20 040

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и
параграфи.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16

16

Гласували:
“За”

“Против”
16

0

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

“Въздържал се”
0

