ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 223
На основание чл.21, ал.1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда
и чл.52, ал.8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет Полски
Тръмбеш реши:
Приема Програма за опазване на околната среда на Община Полски
Тръмбеш и Програма за управление на дейностите по отпадъците на
територията на Община Полски Тръмбеш за периода 2015-2020 година.

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 №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 224
На основание чл.21, ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местното управление и
местната администрация, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и
чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерството на Вътрешните работи
Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Дава съгласието на Кмета на Община Полски Тръмбеш за
подписването на договор за Дарение с РУ - Полски Тръмбеш при ОДМВР –
Велико Търново, за закупуване на двигателен блок и необходимите към него:
гарнитури, семерина и верига на служебен автомобил „ВАЗ 21014“ с рег. №
ВТ 3004 ВМ на стойност 700,00 лева.
Средствата изразходени за дарението ще бъдат отчетени по Функция:
„Отбрана и сигурност, дейност“, Дейност:
239 „Други дейности по
вътрешната сигурност“ – Бюджет 2016 година.

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 №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 225
На основание чл.21, ал.1 т.10 и ал.2 от Закона за местното управление и
местната администрация, чл.34, ал.4 от Закона за общинската собственост и
чл.249, ал.9, т.1 от Закона за Министерството на Вътрешните работи
Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Дава съгласието на Кмета на Община Полски Тръмбеш за
подписването на договор за Дарение с Главна дирекция „ПБЗН“ град София
за предоставяне на материали – облекло предоставени с акт за дарение от
Община Герла – Румъния в международното сътрудничество на Герла в
Румъния с побратимени общини в Швейцария, Полски Тръмбеш - Българска
асоциация за приятелство Герла на Община Полски Тръмбеш - по волята на
дарителя за служителите при РСПБЗН Полски Тръмбеш. Дарението е на
стойност 2 235,00лева /Две хиляди двеста тридесет и пет лева/ по Приложен
Протокол.

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 №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 226
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закон за местното самоуправление и
местна администрация,Общински съвет - Полски Тръмбеш реши:
1. Избира временна комисия за запознаване с Одиторски доклад от
извършена одиторска проверка на „Подем” ЕООД гр. Полски Тръмбеш от
5/пет/ члена в състав:
Председател: инж. Пламен Петров Минев
Членове:
1. Сергей Маринов Янков
2. д-р Емил Денчев Енчев
3 Маринета Тодорова Йорданова
4. Зия Алиев Алиманов
2. Възлага на временната комисия да излезе със становище пред
Общински съвет Полски Тръмбеш в срок до 20.11.2016г.

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 №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 227

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 92 от Кодекса за социално
осигуряване, във връзка с чл.7, ал.2, т.1 и ал.4, т.3 от Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
Предлага на Министерския съвет да бъде отпусната персонална пенсия
на детето Фатих Юсменов Мюмюнов с ЕГН 1145161403 с постоянен и
настоящ адрес: с. Куцина, сграда № 429, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико
Търново.

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 №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 228
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.154, ал.1, т.2 и чл.156, ал.1 от
Търговския закон, чл.15, ал.1, във връзка с чл.24, ал.1, т.3, пр.3-то 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 ОбС Полски Тръмбеш, ОбС Полски
Тръмбеш реши:
1. Прекратява общинско търговско дружество „СТРОИТЕЛСТВО И
БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД гр. Полски Тръмбеш, притежаващо ЕИК
814222691, със седалище и адрес на управление гр. Полски Тръмбеш,
ул.”Търговска”№44.
2. Открива производство по ликвидация на дружеството.

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 №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 229
На основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 141, ал.4 от
Търговския закон, вр. чл. 36, 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 Тръмбаш и т.4 от Раздел VII „Прекратяване на договора“ от Договор
за възлагане на управление на еднолично дружество с ограничена
отговорност
с
общинско
участие
„СТРОИТЕЛСТВО
И
БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД гр. Полски Тръмбеш, подписан на 10.06.2002
г., Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Предсрочно прекратява Договор за възлагане на управление на
еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско участие
„СТРОИТЕЛСТВО и БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД гр. Полски Тръмбеш,
подписан на 10.06.2002 г. с управителя Димитър Борисов Петков считано от
01.11.2016 г.
2. Не се дължи еднократно изплащане на брутно трудово
възнаграждение на управителя Димитър Борисов Петков.
3. Освобождава от длъжността управител на еднолично дружество с
ограничена отговорност с общинско участие „СТРОИТЕЛСТВО И
БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД гр. Полски Тръмбеш, Димитър Борисов
Петков, без да го освобождава от отговорност и оттегля овластяването му,
като името му да бъде заличено от търговския регистър.
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 №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 230
На основание чл.21, ал.1, т.9 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация във връзка с чл.156, ал.2, чл.266, ал.1, ал.2 и ал. 5,
т.1 от Търговския закон, чл.24, ал.1, т.12 вр. чл.37, ал.1 от Наредба за
упражняване правата на собственост на общината върху общинската част от
капитала на търговските дружество и Решение №228/27.10.2016г. на ОбС
Полски Тръмбеш, ОбС Полски Тръмбеш реши:
1. Определя Димитрина Димитрова Алексиева ЕГН 6112251476 с
постоянен и настоящ адрес гр. Полски Тръмбеш, ул.”Средец”№13 за
ликвидатор на „СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД гр.
Полски Тръмбеш, притежаващо ЕИК 814222691, със седалище и адрес на
управление гр. Полски Тръмбеш, ул.”Търговска”№44, при месечно
възнаграждение 790 /седемстотин и деветдесет/ лева с осигуряване от
работодател.
2. Ликвидацията да се извърши за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
3.
Задължава
ликвидатора
на
„СТРОИТЕЛСТВО
И
БЛАГОУСТРОЙСТВО” ЕООД гр. Полски Тръмбеш да впише в АВ – СВ при
ВТРС, настоящите промени в обстоятелствата по партидата на дружеството в
седемдневен срок от приемането на това решение.
4. Задължава ликвидатора да състави баланс към момента на
прекратяването на дружеството и доклад, поясняващ баланса и да го
представи на следващото заседание на Общински съвет Полски Тръмбеш.
5.Одобрява Договор за възлагане ликвидацията на „Строителство и
Благоустройство” ЕООД гр. Полски Тръмбеш с определения ликвидатор.
6. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да сключи договор с
ликвидатора съгласно действащото законодателство на Р. България.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
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16

Гласували:
“За”
“Против”
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0
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0

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 231
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 (+) 43 944 лв.;
II.
Разходи за делегирани от държавата дейности
1.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
1.1. Дейност 701„Читалища“
§ 51- 00- Придобиване на ДМА
-43
944 лв.;
Дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни
приходи
1. Функция „Образование“
1.1. Дейност 322 „Общообразователни училища“
17 437 лв.;
§ 10-00 - Издръжка
27 437 лв.;
в т. ч. за :
ОУ „ Св.Св.Кирил и Методий“ с.Страхилово
+9 632 лв.;
НУ „Христо Ботев“ с.Орловец
37 069 лв.;
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
+10 000 лв.
в т. ч. за :Община Полски Тръмбеш – първостепенен разпоредител с бюджет
+10 000 лв.;
III.

IV. Приходи с местен характер
§ 31 00-Трансфери между бюджета на бюджетната организация и ЦБ (нето)
§§ 31-13 - получени от общини целеви субсидии от ЦБ за капиталови разходи (+)
944 лв.;
V. Разходи за местни дейности
1. Функция „Общи държавни служби“
1.1. Дейност 122 „Общинска администрация“
+27 959 лв.

+43

§ 10-00 - Издръжка
+17
689 лв.;
§ 52 -00 – Придобиване на ДМА
+10
270 лв.;
2. Функция „Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
2.1. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“
§ 52 -00 – Придобиване на ДМА
+2 258
лв.;
3. 0Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и
опазване на околната среда“
3.1. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие“
§ 10-00 - Издръжка
+17
787 лв.;
§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА
-6
584 лв.;
§ 52 00 - Придобиване на ДМА
11 203 лв.
4.Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
4.1. Дейност 701„Дейности по почивното дело и социалния отдих“
§ 51- 00- Придобиване на ДМА
+1
440 лв.;
4.2. Дейност 714„Спортни бази за спорт за всички“
§ 51- 00- Основен ремонт на ДМА
+4
300 лв.;
4.3.Дейност 759 „Други дейности по културата“
+25 424 лв.;
§ 10 00 – Издръжка
+
10 000 лв.
§ 45 00 - Субсидии и др. текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел +10
264 лв.;
В т.ч.:
НЧ „Отец Паисий – 1905“ гр. Полски Тръмбеш
+8 264
лв.;
НЧ „Изгрев 1900“ с.Павел
+2 000
лв.;
§ 52 -00 – Придобиване на ДМА
+5 160
лв.;
5.Функция „Икономически дейности и услуги“
5.1. Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 10-00 – Издръжка
+776 лв.;
§ 51 00 – Основен ремонт на ДМА
776 лв.;

-

2. Утвърждава следните промени в поименен списък за придобиване на дълготрайни
активи и основен ремонт за 2016 на Община Полски Тръмбеш:
-

Обекти финансирани с целева субсидия за капиталови разходи:

параграф
наименование
§ 51 00 Основен ремонт на НЧ "Отец Паисий" - гр.Полски
Тръмбеш
§ 51 00 Основен ремонт на НЧ "Мита Стойчева - 1900"
с.Обединение

било
83 100

става
45 127

60 900

54 929

§ 51 00
§ 51 00
§ 51 00
§ 51 00
§ 52 03
§52 05
§ 52 06

§ 52 06

-

Паркоустрояване и благоустрояване района на
Автогара, гр.Полски Тръмбеш
„Реконструкция на покрив на сграда, общинска
собственост, в УПИ II₃ ₂ ₄ , кв.43 по ПУП на с.Петко
Каравелово“ – инвестиционен проект
„Аварийно-възстановителни работи по ул.Калоян“,
участък
ОТ
167:ОТ
169,
с.Климентово“–
инвестиционен проект
„Енергийна ефективност на ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий“ с.Раданово - ИП
Ксерокс машина и скенери
Коледна украса – шейна с елени
Паркинг с пътна връзка към ул.Ал.Стамболийски и
пешеходна връзка м/у ул.“Черешово топче“ и улична
връзка м/у ул.“Средец“ и ул.Ал.Стамболийски“ –
изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор
Изграждане на паркинг пред ЦДГ „Детски свят“ гр.
Полски Тръмбеш-изпълнение на СМР
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96 000

10 270
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84 422
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Обекти финансирани със собствени средства:

параграф
наименование
било
става
§ 51 00 „Реконструкция на покрив на сграда, общинска
22 980
9 760
собственост, в УПИ II₃ ₂ ₄ , кв.43 по ПУП на
с.Петко Каравелово“ – инвестиционен проект
§ 51 00 „Аварийно-възстановителни работи по ул.Калоян“,
4 700
1 100
участък ОТ 167:ОТ 169, с.Климентово“–
инвестиционен проект
§ 51 00 „Енергийна ефективност на ОУ „Св.Св.Кирил и
0
5 225
Методий“ с.Раданово - ИП
§ 51 00 „Преустройство на магазин в спортна зала за тенис
0
4 300
на маса“ - ИП
§ 51 00 „Помпена станция с черпателен резервоар за
0
1 440
минерална вода“ ИП
§ 52 05 Кухненско оборудване за ДСП
0
2 258
§ 52 06 Паркинг с пътна връзка към ул.Ал.Стамболийски и
3 000
480
пешеходна връзка м/у ул.“Черешово топче“ и
улична връзка м/у ул.“Средец“ и
ул.Ал.Стамболийски“ – изпълнение на СМР,
авторски и строителен надзор
§ 52 06 Изграждане на паркинг пред ЦДГ „Детски свят“ гр.
23 250
288
Полски Тръмбеш-изпълнение на СМР
3. Възлага на Кмета на Общината да извърши промените по дейности и параграфи.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
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общ.съветници
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16
16
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Председател на ОбС:
/Маринета Йорданова/
Вярно с оригинала при
ОбС гр.Полски Тръмбеш

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 232
На основание чл. 21, ал. (1), т.23 и ал. (2) от ЗМСМА, чл. 82, ал. (1) от Закона за
публичните финанси и във връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния
кодекс, Общински съвет гр. Полски Тръмбеш реши :
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш,
приета с Решение №420 на Общински съвет – Полски Тръмбеш от Протокол № 31/
28.11.2013 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски
Тръмбеш, приета с Решение №420 на Общински съвет – Полски Тръмбеш от
Протокол № 31/ 28.11.2013 г.
§ 1. В чл.1, ал.1; чл.2, ал. 2. думите "бюджетни кредити" се заменят с "бюджет";
§ 2. В чл.8, ал. 2 и ал.3 думите "бюджетни кредити" се заменят със "средства";
§ 3. Чл.14 ал.6 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.14 (6) Със Закона за държавния бюджет за съответната година може да се
определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през
бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства на Европейския съюз,
както и да се предвидят допълнителни ограничения за поемането на дълг от общините;
§ 4. В чл.20, ал.2 изразът “ако това е предвидено със закон“ се отменя;
§ 5. Чл.29, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.29 (2) В рамките на срока по ал. 4 кметът на общината представя проекта на
бюджет за публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на
обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и в
местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по ред,
определен от общинския съвет. За постъпилите предложения се съставя протокол, който
се внася в общинския съвет заедно с окончателния проект на бюджета, съгласно
Приложение № 1 към настоящата Наредба;
§ 6. В чл.30, ал. 3 се изменят т.1 и т.2 по следния начин:
1. В т. 1 цифрата "5" се заменя с числото "15".
2. В т. 2 числото "30" се заменя с числото "50";
§ 7. Чл.34, ал. 1 и ал. 2 се изменят и придобиват следното съдържание:
Чл. 34. (1) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет не бъде
приет от Народното събрание, приходите по бюджета на общината се събират в
съответствие с действащите закони, а извършването на разходите е в размер не по-голям
от размера им за същия период на предходната година, до размера на постъпилите

приходи, помощи и дарения, като се отчитат влезли в сила актове на Народното събрание
и на Министерския съвет, които предвиждат допълнителни или намалени бюджетни
средства, и при спазване на фискалните правила на Закона за публичните финанси.
(2) В случай, че до началото на бюджетната година държавният бюджет е приет от
Народното събрание, за периода до приемането на бюджета на общината от общинския
съвет месечните разходи за делегираните от държавата дейности се извършват в размери
не по-големи от утвърдените със Закона за държавния бюджет за съответната година
бюджетни взаимоотношения на общината, а разходите за местни дейности се извършват в
размери не по-големи от размера на разходите за същия период на предходната година и
не повече от постъпилите приходи, помощи и дарения;
§ 8. В чл.34 се добавя нова ал.3 със следното съдържание:
Чл.34 (3) В случай, че общината е в процедура по финансово оздравяване, кметът на
община изпраща проекта на бюджет за съгласуване от министъра на финансите.
Становището на министъра на финансите по проекта на бюджет на общината се обсъжда
от общинския съвет при разглеждане на бюджета на общината;
§ 9. Чл.44, ал. 1 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.44 (1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета
в срок до 31 август по реда на чл. 140 от Закона за публичните финанси.
§ 10. В чл. 44, ал.5 думите "31 декември" се заменят с "30 септември".
§ 11. Чл.49, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание:
Чл.49 (2) Разчетите за сметката за средствата от Европейския съюз на общината
текущо през годината се актуализират от кмета на общината.
§ 12. Създава се нов чл.50, със следното съдържание
„Чл. 50. (1) До края на месец февруари, Началник отдел „Бюджет и местни
приходи“, въз основа данни от дирекция „Бюджет, финанси и административна дейност“,
представя на кмета доклад с проект за извършена оценка за наличие на условията по чл.
130а, ал. 1 от Закона за публичните финанси към края на предходната година.
(2) Когато данните сочат финансови затруднения на общината, се прилага
процедурата по Глава осма "а", Раздел ІІ от Закона за публичните финанси.“
§ 13. В Приложение № 1 – „Правила за провеждане на публично обсъждане на
проекта за общински бюджет и публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението и
приключването на общинския бюджет“, към чл. 29, ал. 2 и чл. 44, ал.4 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Полски Тръмбеш се правят следните изменения:
1.
В Раздел I. „Правила за провеждане на публично обсъждане на проекта за
общински бюджет“, т.3 се изменя и придобива следното съдържание:
„Срокът за провеждане на публичното обсъждане на проекта за бюджет за съответната
година е до 20 работни дни от обнародването на закона за държавния бюджет за
съответната година“;
2. В Раздел II. „Правила за провеждане на публично обсъждане на годишния отчет за
изпълнението и приключването на общинския бюджет се правят следните изменения:
а) В т.2 думите "31 декември" се заменят с "30 септември".
§ 14. В Приложение № 2 към чл. 37, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на Община Полски Тръмбеш се
правят следните изменения:
1. Наименованието „Правила за условията и реда за извършване на промени,
наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 5 от Закона за
публичните финанси /свързани

с поетите ангажименти и възникналите задължения/„ става: „Правила за условията и
реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл.
94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси /свързани с поетите
ангажименти и възникналите задължения/“
2. т. 7 се изменя и придобива следното съдържание:
„За спазване на изискванията на чл. 94, ал. 3, т.1 и т.2 от Закона за публичните
финанси, наличните ангажименти към края на годината да не надвишават 50 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години и наличните
към края на годината задължения за разходи да не надвишават 15 на сто от
средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, не следва да
се поемат ангажименти без осигурено финансиране“.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 233
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
1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ПРЕЗ 2016 г.
1.1 Имоти в урбанизираната територия
Под №53 и 54 да се включат следните имоти общинска собственост, а именно:
Поземлен имот с идентификатор 61279.500.74, начин на трайно ползване – „За друг вид
производствен складов обект” с площ 1886 кв.м. по КК и КР на с.Раданово, заедно с
построените в него Сграда с идентификатор 61279.500.74.1, предназначение: „Друг вид
53 сграда за обитаване”, ПМС, брой етажи: 1, застроена площ: 130 кв.м. и Сграда с
идентификатор 61279.500.74.2, предназначение: „Складова база, склад”, МС, брой етажи:
1, застроена площ: 104 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС
№3433/09.03.2015 г.на Община Полски Тръмбеш.
Поземлен имот №000227 по КВС на с.Страхилово с площ 5,991 дка и НТП „Друг
54 жилищен терен”, частна общинска собственост, съгласно АОС №3260/05.03.2013 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 234
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.1, чл.39, ал.1 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 15,51
пл.куб.м. дървесина от дървесен вид - черен бор и смърч, добита от Незастроен
урегулиран поземлен имот – стадион, находящ се до кв.22 и кв.22а. по ПУП на с.Орловец,
публична общинска собственост, съгласно АОС №139/26.07.1999 г.
Извозването на дървесината и почистването на терена е изцяло за сметка на купувача.
2. Приема изготвената пазарна оценка за дървесината по т.1 и определя начална
тръжна цена в размер на 1284,65 лева /хиляда двеста осемдесет и четири лева шестдесет и
пет стотинки/, без включен 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 покупко-продажба със спечелилият участник.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №15/27.10.2016г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 235
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и чл. 62, ал.2 от
Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет Полски Тръмбеш
реши:
Изменя Решение №216 по Протокол №14/29.09.2016г. на Общински съвет
Полски Тръмбеш, както следва:
1. В т.1 се правят следните изменения:
текста „публична общинска собственост” се заменя с „изключителна
държавна собственост”
2. В т.2 се правят следните изменения:
текста „публична държавна собственост” се заменя с „изключителна
държавна собственост”
В останалата си част Решение № 216 Протокол №14/29.09.2016г остава
непроменено.
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