ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №538
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 2018 на Община Полски Тръмбеш, както следва:
I.
Приходи за делегирани от държавата дейности:
§ 31 00 - Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)
-9 633 лв.;
в т.ч.:
§§3113-получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди
-9 633 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

-9 633 лв.;
-9 633 лв.;

III. Приходи за местни дейности
1. § 24 00 - Приходи и доходи от собственост
в т.ч.:
§§ 24 06 - приходи от наеми на земя
2. Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)
в т.ч.:
§§3113-получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови р-ди
3. § 37 00 - Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
в т.ч.:
§§ 37 01 - внесен ДДС (-)
4. § 40 00 - Постъпления от продажба на нефинансови активи
в т.ч.:
§§ 40 22 - постъпления от продажба на сгради
§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя
5. § 45 00 - Помощи и дарения от страната
в т.ч.:
§§ 45 03 - капиталови помощи и дарения от страната
6. § 72-00 - Предоставена възмездна финансова помощ (нето)
в т. ч.:
§§ 72 01 - предоставени средства по възмездна финансова помощ (-)

+30 000 лв.;
+30 000 лв.;
+9 633 лв.;
+9 633 лв.;
-74 лв.;
-74 лв.;
+14 934 лв.;
+14 500 лв.;
+434 лв.;
+71 626 лв.;
+71 626 лв.;
- 37 000 лв.;
- 37 000 лв.

7. § 93 00 - Друго финансиране - нето(+/-)
+111 000 лв.
в т.ч.:
§§ 93 36 - друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на
други бюджетни организации (-/+)
+111 000 лв.;
1.
Разходи за местни дейности
1. Функция „Общи държавни служби“
1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
§ 10 00 – Издръжка
§ 42 00 - Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
в т.ч.:
§§ 42-14 - обезщетения и помощи по решение на общинския съвет
§ 51 00 – Основен ремонт
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. ч. :
§§ 52-01 - придобиване на компютри и хардуер
1.2. Дейност 123 „Общински съвет“
§ 10 00 – Издръжка
в т. число:
§§ 10 52 - краткосрочни командировки в чужбина
2.Функция „Образование“
2.1. Дейност 389 „Други дейности по образованието“
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. ч. :
§§ 52 04 - придобиване на транспортни средства
3. Функция „Здравеопазване“
3.1.Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“
§51- 00- Основен ремонт на ДМА
4. Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
4.1. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§ 54 00 – придобиване на земя
4.2. Дейност 623 „Чистота“
§ 10 00 – Издръжка
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. ч. :
§§ 52 04 - придобиване на транспортни средства

+41 316 лв.
+39 234 лв.;
-11 832 лв.;
+8 750 лв.
+8 750 лв.;.
+41 316 лв.;
+1 000 лв.;
+1 000 лв.;
+2 082 лв.
+2 082 лв.;
+2 082 лв.;
+95 570 лв.;
+95 570лв.;
+95 570 лв.;
+63 321 лв.;
+63 321 лв.;
+171 360 лв.;
+360 лв.;
+360 лв.;
+171 000 лв.;
+ 72 000 лв.;.
+15 000 лв.
+84 000 лв.;
+84 000 лв.;

5. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
5.1. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и социалния отдих“
§ 52 00 – Придобиване на ДМА
в т. ч. :
§§ 52 -06 - изграждане на инфраструктурни обекти

-87 064 лв.;
+71 626 лв.;
+71 626 лв.;

5.2. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
§ 45 00 - Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с
нестопанска цел
в т.ч.: за ФК „Янтра“ – гр.Полски Тръмбеш
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
§ 52 – 00 - Придобиване на ДМА
в т.ч.:

-173 190 лв.;

+71 626 лв.;

+18 000 лв.;
+18 000 лв.;
-200 550 лв.;
+ 9 360 лв.;

§§ 52 03 - придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
§§ 52 06 -изграждане на инфраструктурни обекти

-2 340 лв.;
+11 700 лв.;

5.3. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата
и етнографски комплекси с местен характер“
§ 10 00 – Издръжка
§ 51 00 – Основен ремонт

+14 500 лв.;
-600 лв.;
+15 100 лв.;

6. Функция „Икономически дейности и услуги“
6.1. Дейност 898„Други дейности по икономиката“
в т.ч.:
§ 02 00 –Други възнаграждения и плащания за персонала
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА

-29 384 лв.;
- 29 384 лв.;
-30 000 лв.;
+616 лв.;

7.Функция Разходи некласифицирани в другите функции
998Резерв
§ 00 98- Резерв за непредвидени и неотложни разходи

-55 000 лв.;
- 55 000 лв.;

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и
основен ремонт за 2018 на Община Полски Тръмбеш:
- обекти финансирани с целева субсидия от ЦБ за капиталови р-ди:
параграф
наименование
§ 51 00
§ 51 00
§ 51 00
§ 51 00
§ 51 00
§51 00
§ 52 00
§ 52 00
§ 52 00

Преустройство на магазин за "Спортна зала за тенис на
маса" в гр.Полски Тръмбеш- СМР
Основен ремонт на покрив на сграда-общинска
собственост, разположена в ПИ с идентификатор
57354.300.1154 по КККР на гр.Полски Тръмбеш
Основен ремонт покрив на сградата на НЧ „Отец Паисий”,
гр. Полски Тръмбеш – СМР, авторски и строителен надзор
Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба
с.Раданово(ПИ с идентификатор 61279.500.98)
Основен ремонт на покрив на сградата на Кметство
с.Страхилово(ПИ с идентификатор 69732.500.503)
Основен ремонт на покрив на сградата на Здравна служба
с.Страхилово(ПИ с идентификатор69732.500.483)
Закупуванена автобус
Парк
съсспортен
сектор
и
детска
с.ПеткоКаравелово
Детски съоръжения – с.ПеткоКаравелово

„Помпена станция с черпателен резервоар за минерална
вода“ гр.Полски Тръмбеш

става

200 550

0

24 000

24 616

54 200

44 567

0

32 802

0

41 316

0

30 519

0

95 570

0

7 700

0

1 660

площадка

- обекти финансирани от други източници - НДЕФ
параграф
наименование
§ 52 00

било

било

става

41 747

113 373

- обекти финансирани с приходи от приватизация и продажба на нефинансови активи
параграф
наименование
било
става
§ 51 00
§ 54 00

Основен ремонт на покрив на сградата на Исторически
музей гр.Полски Тръмбеш(ПИ с идентификатор
57354.300.794)
Придобиване на земя –с проектен №ПИ 40782.500.700 по
КК и КР на с.Куцина

0

14 500

0

360

- обекти финансирани със собствени приходи
параграф
наименование
§ 51 00

било

§ 52 00

Основен ремонт на покрив на сградата на Исторически
музей гр.Полски Тръмбеш(ПИ с идентификатор
57354.300.794)
Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци
– ИП
Компютри

§ 52 00

Товарен автомобил за сметосъбиране

§ 51 00

става
0

600

0

15 000

2 000

3000

0

84 000

3. Изменя и допълва Решение № 429 от 25.01.2018г.,(доп. с Решение №494/28.06.2018г., изм. и доп.
с Решение №514/26.072018г.), както следва:
в т.1.1.1, се правят следните изменения и допълнения:
1) текста „Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ 42 934;“, се изменя така :
„Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ 24 784;“
2) текста „Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени
аварии“
6 000;“, се изменя така :
„Дейност 284 „Ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии“
24 150;“
4. 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”
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 №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №539
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 – гр. Полски Тръмбеш реши:
Приема информация относно актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходна част на Бюджет 2018 г. на Община Полски Тръмбеш към 30.06.2018г,
съгласно представените Приложение №1, Приложение №2 и Приложение №4.

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 №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №540
На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във връзка с чл.76, ал. 3 и
чл.79 от Административно-процесуалния кодекс Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши:
Приема изменение и допълнение на Наредбата №14 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услугите на територията на Община Полски Тръмбеш, приета с Решение
№701/04.03.2003г. на Общински съвет - Полски Тръмбеш
§ 1. В чл. 22, ал. 2 се изменя така:
„(2) При отсъствие на детето, не се дължат таксите по ал.(1), при условие, че родителите предварително
са уведомили писмено директора на детското заведение.;

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 №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №541
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 01.10.2018 г., както следва:
СТРУКТУРА НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
към 01.10.2018 г.
№

Структурни звена

Численост
на персонала брой

1. Дейност „Общинска администрация”

82,5

в т.ч. дофинансирана

30,5

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

28

в т. ч. дофинансирана

8

1.8 Дирекция „Устройство на територията, общинска собственост и регионална политика” –
специализирана администрация
20,5
в т.ч. дофинансирана

8

1.9 Обща и специализирана администрация
Дофинансирана към кметства и наместничества –
2. Дейност „Клубове на пенсионера, инвалида и др.”
3. Дейност Домашен социален патронаж
4. Дейност Спортни бази за спорт за всички
5. Дейности по почивното дело и социалня отдих
6. Дейност Музей с местен характер
7. Дейност Други дейности по икономиката
в т.ч.:

14,5
11,25
17
7
2
5
21

- ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество”
15
8. Дейност Чистота
40,25
в т.ч. :
- ОП „Чистота”
20
9. Дейност „Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов”,
Звено „Управление на общински гори”
2
2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури,
съобразно изискванията на всички нормативни документи.

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

Гласували:
“За”
12

“Против”
4

“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 №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №542
На основание чл. 21, ал.1, т. 10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
1.Дава съгласие за отпускане на временен безлихвен заем от бюджета на Община
Полски Тръмбеш за 2018 г. на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“, при следните
условия:
- размер на заема 20 000 лв. (Двадесет хиляди лв.);
- вид на валутата – лева;
- срок за възстановяване на заема – до десет дни след получаване на авансовото
плащане от ДФ „Земеделие“;
- начин на обезпечаване – издаване на Запис на заповед в полза на Община Полски
Тръмбеш;
- начин на предоставяне – безкасово по банковата сметка на СНЦ „МИГ Павликени –
Полски Тръмбеш“ в седем дневен срок след подписване на договор за безлихвен заем.
2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш, да подпише договор за безлихвен
заем със Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени – Полски
Тръмбеш”, със седалище в гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ № 1, вх. Г, неразделна част от
настоящото предложение.
3.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да предприеме необходимите действия за
изпълнение на решението.
Приложения:
1. Проект на договор за временен безлихвен заем
2. Проект на Запис на заповед

Резултат от гласуването:
Общ брой на
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 №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №543
На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.68, ал.1,т.2 от Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование, ОбС – Полски Тръмбеш реши:
Дава разрешение за сформиране на самостоятелни маломерни паралелки за учебната
2018/2019 година в:
1. ОУ”Васил Левски” с.П.Каравелово
II клас - 14 ученици
VI клас – 16 ученици
2. ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово
IV клас – 15 ученици

Резултат от гласуването:
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0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №544
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.39 ал.1 и ал.3, чл.54 ал.1 т.6 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: МПС – лек
автомобил марка ВАЗ 21213 с регистрационен номер ВТ 20-91 АК, частна общинска
собственост.
2.Приема изготвената пазарна оценка за автомобила по т.1 и определя начална тръжна
цена в размер на 2 200,00 /две хиляди и двеста/ лева, без включен ДДС /Сделката е облагаема с
ДДС/.
3.Определя стъпка за наддаване в размер на 5 % върху началната тръжна цена.
4.Определя депозит за участие 500,00 /петстотин/ 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
продажба със спечелилият участник.
Приложение: 1.Копие от Докладна записка с рег.индекс №РД-01-09-4922/25.07.2018 г.
2. Копие от Свидетелство за регистрация на лек автомобил марка ВАЗ
21213 с регистрационен номер ВТ 20-91 АК
3.Копие от доклад за пазарна оценка.

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 №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №545
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, във връзка с §33 от Заключителните разпоредби на Закон за изменение и
допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр.55 от 03.07.2018 г.), Общински съвет - Полски
Тръмбеш реши:
1. Дава съгласие Община Полски Тръмбеш да прехвърли в собственост на Държавата
безвъзмездно имоти – язовири, публична общинска собственост, както следва:
1.1.Язовир „Павел 1” с.Павел, състоящ се от имоти с кад № 000087 по КВС на с.Павел,
публична общинска собственост, съгласно АОС №2374/03.01.2007 г. и кад.№ 000088 по КВС на
с.Павел, публична общинска собственост, съгласно АОС №2375/03.01.2007 г.
1.2.Язовир „Солуджак” с.Орловец, състоящ се от имоти с кад № 000244 по КВС на
с.Орловец, публична общинска собственост, съгласно АОС №24/17.12.1997 г. и кад № 000245
по КВС на с.Орловец, публична общинска собственост, съгласно АОС №3663/19.01.2017 г.
1.3.Язовир „Дермен генеш” с.Орловец, състоящ се от имоти с кад № 000321 по КВС на
с.Орловец, публична общинска собственост, съгласно АОС №3664/19.01.2017 г. и кад №
000322 по КВС на с.Орловец, публична общинска собственост, съгласно АОС №26/17.12.1997
г.
2. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да внесе в Министерство на
икономиката мотивирано предложение за промяна на собствеността на имотите по т.1.
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ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ №546
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закон за местното самоуправление и местна
администрация, във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши:
1.Допълва приетият с Решение №424 по Протокол №30/25.01.2018 г. на Общински съвет
– Полски Тръмбеш, годишен план и списък на имоти за приватизация през 2018 г., като
включва под №4 следния недвижим имот:
4. Незастроен Поземлен имот с идентификатор 57354.300.441 по КК и КР на
гр.Полски Тръмбеш, с НТП „За друг вид производствен, складов обект”, с площ 5000,00
кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3717/05.07.2018 г. на Община
Полски Тръмбеш
2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изготвянето на
приватизационна оценка на имота по т.1 от настоящето решение по реда на глава пета от
Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката на приватизация или
със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, и да внесе
предложение в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за приватизация на имота.
Приложение: 1.Копие от заявление с рег.индекс №СА-02-05-5703/23.08.2018 г.
2.Копие от АОС №3717/05.07.2018 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №38/27.09.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ №547
На основание чл.45, ал.9 и ал.7 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Отменя свое Решение №527 по Протокол №37 от 30.08.2018г. на Общински съвет
гр.Полски Тръмбеш.
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