
 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

 

Препис извлечение  

на Решенията от 

Протокол №27/13.12.2021г. 

на заседание на ОбС                                                               

гр. Полски Тръмбеш 

 

 

 

РЕШЕНИЕ   № 389 

 

 

На основание чл.21, ал.(1) т.6 и т.10, и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.104, ал.(1), т.5 и чл.124, ал. (2) от Закона за публичните финанси 

и във връзка с чл.37 ал.(2) 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 2021 на Община Полски Тръмбеш, както следва: 

I. Приходи за местни дейности 

1.1.1. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите    - 27 641 лв.; 

в т.ч.: 

§§ 37 01 - внесен ДДС (-)         -27 641 лв.; 

 

1.1.2. Постъпления от продажба на нефинансови активи             +161 821 лв.; 

в т. ч.: 

§§ 40 40 - постъпления от продажба на земя              +161 821 лв.; 

 

II.Временни безлихвени заеми – местни дейности    -710 000 лв.; 

1.2.1. § 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки  

за средствата от Европейския съюз (нето)       -710 000 лв.; 

 

III. Разходи за местни дейности 

1.3.1. Функция Разходи некласифицирани в другите функции               -575 820 лв.; 

998 „Резерв“ 

§ 00 98 - Резерв за непредвидени и неотложни разходи     -575 820 лв.; 

 

2. Утвърждава следните промени в годишния разчет на сметки за средства от Европейския 

съюз: 

2.1. Проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш” по 

ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, Договор № Д -34-28/05.05.2020г. с номер в ИСУН 

BG16M1OP002-2.010-0005-C01: 

§ 63 00 - Трансфери между сметки за средствата от Европейския съюз -710 000 лв.; 

§ 76 00 - Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки  

за средствата от Европейския съюз (нето)       +710 000 лв.; 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на Община 

Полски Тръмбеш в размер до 710 000 лева /Седемстотин и десет хиляди лева/ за изпълнение 

на дейностите по Договор № Д -34-28/05.05.2020г. с номер в ИСУН BG16M1OP002-2.010-

0005-C01, проект „Рекултивация на депо за битови отпадъци на Община Полски Тръмбеш” 

по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“, със срок за погасяване - след одобряване на средствата 

от Управляващия орган. 

 

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

 
 

Резултат от гласуването: 

Общ брой на 

общ.съветници 

Присъствали Гласували: 

“За” “Против” “Въздържал се” 

17 15 15 0 0 

 

 

 

 

                        Председател на ОбС: 

                                                                                        /Маринета Йорданова/                                                          

Вярно с оригинала при  

ОбС гр.Полски Тръмбеш



 

 

 

 

 



 

 

 


