ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №327
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.137, ал 1, т.3 от Търговския закон и
чл.23, ал.1, т.4 от „Наредба 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” на Общински
съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема Отчета за дейността на "ПОДЕМ" ЕООД гр. Полски
Тръмбеш за 2016 година и годишния финансов отчет за 2016г.

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

Гласували:
“За”
“Против”
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №328
На основание чл.21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.137, ал 1, т.3 от Търговския закон и
чл.23, ал.1, т. 4 от „Наредба 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” на Общински
съвет Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема Отчета за дейността на "Общински център за развитие"
ЕООД гр.Полски Тръмбеш за 2016г. и годишния финансов отчет за 2016г.

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

Гласували:
“За”
“Против”
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №329
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, ОбС Полски Тръмбеш реши:
Приема информация относно актуализирано разпределение на
промените по приходната и разходна част на Бюджет 2017 г. на Община
Полски Тръмбеш към 31.03.2017г, съгласно представените Приложение
№1,Приложение №2 и Приложение №4.

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

Гласували:
“За”
“Против”
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №330
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква „а” и чл.72, ал.1, т.2 от Закона за водите,
Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие да се изменят параметрите на Разрешително № 5/13.02.2013г. за
водовземане от находище на минерална вода-изключителна държавна собственост,
„Полски Тръмбеш” № 57 от Приложение № 2 на Закона за водите, сондаж № Р-1хг,
чрез съществуващи съоръжения, както следва:
 средноденонощен дебит 3,3 л/сек;
 годишен обем: 43452 куб.м;
 сезонен обем на черпене: 43452 куб.м;
 период на черпене: сезонен от 01.05. до 30.09 /153 дни годишно/.
2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да издаде решение за изменение на
разрешително за водовземане от минерална вода – публична държавна собственост,
находище № 57 от Приложение № 2 към Закона за водите “Полски Тръмбеш”, сондаж
№ Р-1хг, предоставено безвъзмездно за управление и ползване, на Община Полски
Тръмбеш, при условия и ред съгласно изискванията на Закона за водите.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №331
На основание чл.17 ал.1 т.3 и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет – гр.Полски
Тръмбеш реши:
Приема Програма за оптимизация на училищната мрежа за учебната
2017/2018 г. в Община Полски Тръмбеш.

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

Гласували:
“За”
“Против”
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №332
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 2017 г., приета с Решение
№275 по Протокол №18/26.01.2017 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 2017 г.

13

1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №13 да се включи следният имот общинска собственост, а именно:
Помещение с обща полезна площ 13,50 кв.м., находящо се в сграда-автоспирка,
построена в УПИ III кв.74 по ПУП на с.Петко Каравелово, публична общинска
собственост, съгласно АОС №163/15.11.1999 г. на Община Полски Тръмбеш.
1.3 Горски територии:

землище
Каранци

№ имот
Част от
141002

НТП

местност
Сакарите

площ
дка.
АОС
194,000 3672/28.04.2017 г.

Залесена територия

2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРЕЗ 2017 г.
Под №6 да се включи част от следният имот общинска собственост, а именно:
Терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот с идентификатор
57354.34.4 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, целият с площ 508,676 дка, публична
6
общинска собственост, съгласно АОС №3428/19.01.2015 г., за разполагане на пчелни
семейства.

3. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА
ПРЕДЛОЖИ ЗА ПРОДАЖБА ПРЕЗ 2017 г.
Под №3 да се включи следният имот частна общинска собственост, а именно:
Поземлен имот № 023001 с площ 87,212 дка., седма категория, НТП „Рибарник” по
3
КВС на с.Иванча, частна общинска собственост, съгласно АОС №3671/28.04.2017 г. на
Община Полски Тръмбеш.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №333
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет гр. Полски
Тръмбеш реши:
1.С цел популяризиране на плувния спорт в общината, да се сключи
Договор с упълномощен представител на Сдружение „Спортен клуб по
плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш за предоставяне на един двоен коридор
на късата и плитка част на открит плувен басейн, намиращ се в гр.Полски
Тръмбеш - “Плувен комплекс”, представляващ имот с идентификатор
57354.300.2474 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, публична общинска
собственост, съгласно АОС №3032/28.11.2011г., за нуждите на спортния
клуб, за срок от 15.06.2017 г. до 31.08.2017 г. в следните часови диапазони:
– всеки работен ден от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 часа
– всеки работен ден от понеделник до четвъртък от 18:00 до 19:00 часа.
2.Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да подпише
договор за заем за послужване с упълномощен представител на Сдружение
„Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
“Против”
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №334
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.7, ал.2, изречение второ от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Георги Стефанов
Георгиев, с адрес: гр.Горна Оряховица, ул.”Вичо Грънчаров” №35 вх.Б ет.5
ап.15, собственик на 10 броя пчелни семейства с регистрационен номер на
пчелина №5188-116, върху терен с площ 1,000 дка, представляващи част от
имот с кадастрален №060015 по КВС на село Каранци, целият с площ 143,162
дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за
разполагане на пчелни семейства.
2. Определя десет годишен срок за ползването на имота, считано от
02.08.2017 г., при годишен наем в размер на 4,00 /четири/ 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 Георги Стефанов Георгиев.

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

Гласували:
“За”
“Против”
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №335
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.7, ал.2, изречение второ от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1.Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Диана Георгиева
Георгиева, с адрес: гр.Горна Оряховица, ул.”Вичо Грънчаров” №35 вх.Б ет.5
ап.15, собственик на 10 броя пчелни семейства с регистрационен номер на
пчелина №5188-0156, върху терен с площ 1,000 дка, представляващи част от
имот с кадастрален №060015 по КВС на село Каранци, целият с площ 143,162
дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №3269/05.06.2013 г., за
разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота, при годишен
наем в размер на 4,00 /четири/ 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 Диана Георгиева Георгиева.

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

Гласували:
“За”
“Против”
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №336
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.7, ал.2, изречение второ от Закона за общинската
собственост, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Предоставя за ползване, без търг или конкурс на Светла Стефанова
Стефанова, с адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул.”Поп Сава” №17, собственик на
22 броя пчелни семейства с регистрационен номер на пчелина №5180-0270,
върху терен с площ 1,000 дка, представляващ част от поземлен имот с
идентификатор 57354.34.4 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, целият с площ
508,676 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3428/19.01.2015 г., за разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен
наем в размер на 4,00 /четири/ 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 Светла Стефанова Стефанова.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
16

Гласували:
“За”
“Против”
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №337
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
помещение с обща полезна площ 13,50 кв.м., находящо се в сграда-автоспирка, построена
в УПИ III кв.74 по ПУП на с.Петко Каравелово, публична общинска собственост, съгласно
АОС №163/15.11.1999 г. на Община Полски Тръмбеш.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 20,00 /двадесет/
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.

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

Гласували:
“За”
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“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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №338
На основание чл.21., ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.41, ал.1 и ал.2, и чл.43, ал.5 от Закона за горите, във връзка с чл.14, ал.2 от
Закона за общинската собственост, чл.16, ал.1 и чл.54, 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 по реда на
глава седма, раздел II от Наредбата за реда и придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, на 194 дка. орехови насъждения, представляващи част от Поземлен имот №141002 по
КВС на с.Каранци, целия с площ 486,930 дка. и НТП „залесена територия”, частна общинска
собственост, съгласно АОС №3672/28.04.2017 г.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години, считано от 01.10.2017 г.
3.Определя начална годишна тръжна цена за отдаване под наем в размер на 4850,00
/четири хиляди осемстотин и петдесет/ лева, без ДДС.
4.Определя депозит за участие в размер на 500,00 /петстотин/ 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.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
16
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №339
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл.8 ал.1, ал.2 и ал.4, чл.35 ал.1 от Закона за общинската собственост
и чл.36 ал.5, чл.39 ал.1 и ал.3, чл.54 ал.1 т.2 и чл.55 ал.1 от Наредба за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет
гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Открива процедура за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване на Поземлен имот
№ 023001 с площ 87,212 дка., седма категория, НТП „Рибарник” по КВС на с.Иванча, частна
общинска собственост, съгласно АОС №3671/28.04.2017 г. на Община Полски Тръмбеш.
Данъчна оценка за имота: 4578,60 лв. /Четири хиляди петстотин седемдесет и осем лева и
шестдесет стотинки/.
2. Приема изготвената пазарна оценка за имота по т.1 и определя начална тръжна цена в
размер на 113 400,00 /сто и тринадесет хиляди и четиристотин/ лева, без включен ДДС.
3.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 % върху началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в размер на 20 000,00 /двадесет хиляди/ лева.
5. 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 покупкопродажба със спечелилият участник.

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

Гласували:
“За”
16
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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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №340
На основание Чл.17, ал.1, т.3; чл.21, ал.2; от ЗМСМА и чл.59, ал.1 от
Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет
Полски Тръмбеш реши:
Отменя на т.3, от ал.1 на чл.12 от „Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване на децата в детските градини на
територията на Община Полски Тръмбеш”.

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

Гласували:
“За”
“Против”
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 №22/25.05.2017г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №341
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:
I.
Приходи за делегирани от държавата дейности:
§ 62 00-Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
(нето)
§§62-01 -получени трансфери (+)
+242 953 лв.;
II.
Разходи за делегирани от държавата дейности
1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
1.1. Дейност 738„Читалища“
§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА
+242 953 лв.;
III.

Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи

1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
1.1. Дейност 738„Читалища“
§ 45- 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестопанска цел +8 500 лв.;
1.2. Упълномощава кмета на общината да разпредели средствата по читалища;
IV. Разходи за местни дейности

1. Функция „Общи държавни служби“
1.1.Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 – 00 – Издръжка
§ 52–00 - Придобиване на дълготрайни активи

-59 020 лв.;
- 61520 лв.
+2 500 лв.;

2.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
+49 800 лв.;
2.1. Дейност "Дейности по почивното дело и социалния отдих"
§ 52 – 00 - Придобиване на дълготрайни активи
+7 200 лв.;
2.2. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§ 01 - 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по тр.правоот. +27 500 лв.;
§ 52 – 00 - Придобиване на дълготрайни активи
+13100 лв.;
2.3.Утвърждава средства за заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови
правоотношения вДейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“, в размер на 80 500 лв.;
2.4.Дейност 759 „Други дейности по културата“
§ 45- 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юр. лица с нестопанска цел +2 000 лв.;
В т.ч.:
- За НЧ „Отец Паисий 1905“ – гр.Полски Тръмбеш
+2 000 лв.;

3. Функция „Икономически дейности и услуги“
3.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 53 - 00 - Придобиване на нематериални дълготрайни активи

+720 лв.

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни активи
и основен ремонт за 2017 на Община Полски Тръмбеш:

параграф
наименование
§51 00
Основен ремонт на НЧ "Отец Паисий" - гр.Полски
Тръмбеш
§§52 01 Компютри
§§ 52 03 Соларна инсталация за топла вода в плувен
комплекс
§§ 52 03 Проект за присъединяване на „Летни къпални“
гр.П.Тръмбеш към новопроектиран резервоар за
минерална вода
§§ 52 19 Доставка и монтаж на паркови-градински беседки;
§§ 53 01 Счетоводен софтуер за ОП „ПРОИ“

било
43 435

става
286 388

1 500
0

4000
8 100

0

7 200

0
0

5 000
720

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и
параграфи.
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ОбС гр.Полски Тръмбеш

