ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 41
На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.137, ал.1, т.3 от Търговски 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:
Приема Отчет за дейността на „ПОДЕМ“ ЕООД гр.Полски Тръмбеш за второто
шестмесечие на 2019г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 42
На основание чл. 21 ал.(1) т.6 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
I.
Считано от 01.01.2020г. се определят следните второстепенни разпоредители с
бюджет:
1. СУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на училището;
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раданово- Директора на училището;
3. ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово – Директора на училището;
4. ДГ „Детски свят“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на детската градина;
5. ДГ „Първи юни“ с. Раданово- Директора на детската градина;
6. ДГ „Незабравка“ с. Петко Каравелово – Директора на детската градина;
7. Кметство с. Раданово – Кметът на кметството;
8. Кметство с. Петко Каравелово- Кметът на кметството;
9.“Исторически музей“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на Исторически музей;
10. ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество“ гр. Полски Тръмбеш –
Директора на Общинското предприятие;
11. ОП „Чистота“ гр. Полски Тръмбеш- Директора на предприятието;
12. ОСП „Поддържане на зелените системи на територията на Община Полски Тръмбеш“ Директора на Общинското предприятие;
II.
Считано от 01.02.2020г. се определят следните второстепенни разпоредители с
бюджет:
1. СУ „Цанко Церковски“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на училището;
2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Раданово- Директора на училището;
3. ОУ „Васил Левски“ с. Петко Каравелово – Директора на училището;
4. ДГ „Детски свят“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на детската градина;
5. ДГ „Първи юни“ с. Раданово- Директора на детската градина;
6. ДГ „Незабравка“ с. Петко Каравелово – Директора на детската градина;
7. “Исторически музей“ гр. Полски Тръмбеш – Директора на Исторически музей;
8. ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество“ гр. Полски Тръмбеш –
Директора на Общинското предприятие;
9. за ОП „Чистота“ гр. Полски Тръмбеш- Директора на предприятието
10. за ОСП „Поддържане на зелените системи на територията на Община ПолскиТръмбеш“
- Директора на Общинското предприятие

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 43
На основание чл.21, ал.(1), т.23 и ал.(2) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.6, ал.(2) от Закона за местните данъци и такси и 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, в сила от 01.02.2020г., както следва:
§ 1. В Приложение №1 към чл.51, ал.1, т. 64, т.1 се изменя и допълва, както следва:

Нощувки в хотел
“Есперанто”

64.

1.

Нощувки :

1.1
1.2
1.3
1.4

Апартамент
Единична стая
Двойна стая
Тройна стая

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

Цена в
лв.

Цена в лв.
(с ДДС
20%)

43.33
26.67
33.33
38.33

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

52.00
32.00
40.00
46.00

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 44
На основание чл.21, ал.1.т.10 и т.23, чл.21, ал.2 от Закона за местното управление и
местната администрация, чл.104, ал.1, т.5 от Закон за публичните финанси, чл.49, ал.3 и
ал.4 от Наредба 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, Общински съвет – гр. Полски Тръмбеш реши:
1.Дава съгласие да бъде предоставен временен безлихвен заем от бюджета на
Община Полски Тръмбеш в размер на 25 000,00 лева /двадесет и пет хиляди лева/ за
изпълнение на дейностите по Договор № BG05M9OP001-1.064-0003-C01/03.10.2019г.,
проект „Подобряване достъпа до заетост в община Полски Тръмбеш, по ОП”Развитие на
човешките ресурси” 2014-2020 г. ,приоритетна ос 1:” Подобряване достъпа до заетост и
качеството на работните места”, мярка МИГ 02 „Местни инициативи за заетост на
територията на общините Павликени и Полски Тръмбеш”
2. Срокът за погасяване на заема по бюджетната сметка на общината е след
одобряване на средствата от Управляващия орган.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 45
На основание чл.17, ал.1, т.10 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Спортно-туристическия календар за 2020г. на Община Полски Тръмбеш с
разпределени суми по мероприятия в размер на 6 900.00лв.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 46
На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.18, ал.1 и ал.2, т.8 и т.9 от Закона за закрила
и развитие на културата Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Календар за по-крупните културни прояви през 2020г. в Община Полски
Тръмбеш, финансирани от бюджета на общината и разпределение на средствата.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 47
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост,
чл.10, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС Полски Тръмбеш, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Приема Стратегия за управление на общинската собственост на Община Полски
Тръмбеш за периода 2019-2023 г.
Приложение: Стратегия за управление на общинската собственост на Община
Полски Тръмбеш за периода 2019-2023 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 48
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,
чл.10, ал.4 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на ОбС Полски Тръмбеш и Стратегия за управлението на общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за периода 2019-2023 г., ОбС
Полски Тръмбеш реши:
Приема програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2020 г.
Приложение: Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2020 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 49
На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.6 ал.2 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
1. Приема годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти за 2020 г.
и утвърждава списък на следните обекти:
1.1. Незастроен урегулиран поземлен имот І-731 „За производствени и складови
дейности” в стр.кв.82 по ПУП на с.Петко Каравелово с площ 2115 кв.м., частна общинска
собственост, съгласно АОС №3022/23.08.2011 г.
1.2. Незастроен поземлен имот с идентификатор 57354.300.467 с начин на трайно
ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР гр.Полски Тръмбеш с
площ 4253 кв.м, частна общинска собственост, съгласно АОС №3064/08.02.2012 г.
1.3. Незастроен поземлен имот с идентификатор 61279.500.796 с начин на трайно
ползване „За друг вид производствен, складов обект” по КК и КР на с.Раданово с площ
5822 кв.м., частна общинска собственост, съгласно АОС №3429/04.02.2015 г.
2. Упълномощава Кмета на Община Полски Тръмбеш да възложи изготвянето на
приватизационни оценки на имотите 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.Годишен план за приватизация в Община Полски Тръмбеш за 2020
г. 2.Копие от АОС №3022/23.08.2011 г. 3.Копие от АОС №3064/08.02.2012 г. 4.Копие от
АОС №3429/04.02.2015 г.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 50
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.5 и ал.6 от
Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и
канализация, Общински съвет Полски Тръмбеш реши:
Във връзка с уведомително писмо изх.№АВК-ВТ-23/17.01.2019 г. на Проф. Д-р
Любомира Попова – Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново,
относно провеждане на редовно заседание на 13.02.2020 г. от 11:00 часа в Гербовата зала
№314 в сградата на Областна администрация Велико Търново на Общото събрание на
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново, а при липса на кворум същото ще се
проведе на 25.02.2020 г. от 11:00 часа, Общински съвет Полски Тръмбеш определя Кмета
на Община Полски Тръмбеш – Георги Александров Чакъров да вземе участие в редовното
заседание на общото събрание, а при невъзможност да участва Общински съвет Полски
Тръмбеш определя Николай Георгиев Буюклиев – Началник отдел „Общинска
собственост” при Община Полски Тръмбеш, да участва вместо него, като гласува както
следва:
По точка 1 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на отчета за
дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК
Йовковци” ООД, гр.Велико Търново за 2019 г., на основание чл.198в, ал.4, т.10 от ЗВ и
чл.9, ал.2 от ПОДАВиК” - да гасува положителен вот.
По точка 2 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на отчета за
изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК Йовковци” ООД, гр.Велико Търново за 2019 г., на основание чл.9, ал.2 във връзка с
чл.26, ал.3 от ПОДАВиК” - да гасува положителен вот.
По точка 3 от дневния ред: „Приемане на решение за приемане на бюджета на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД,
гр.Велико Търново за 2020 г., на основание чл.9, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1 от
ПОДАВиК” - да гасува положителен вот.
По точка 4 от дневния ред: „Други – Обсъждане на възникнали въпроси, във връзка
с бъдещата дейност на Асоциацията” – да гласува съобразно вътрешните си убеждения и в
интересите на общината.

Приложения: 1.Копие на писмо с рег.индекс №РД-01-09-569/20.01.2020 г. от Проф.
Д-р Любомира Попова – Предесдател на Асоциация по В и К на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр.Велико Търново;
2.Проект на решение по т.1 от дневния ред;
3.Проект на решение по т.2 от дневния ред;
4.Проект на решение по т.3 от дневния ред.
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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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 51
На основание чл.21, ал.(1), т.5 и т.6, ал.(2) и чл.52 ал.(1), от ЗМСМА, Общински
съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1. Приема бюджета на Община Полски Тръмбеш за 2020 г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 12 215 000 лв., в т.ч.
1.1.1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на
6 806 959 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в
размер на 6 011 400 лв.;
1.1.1.2. Собствени приходи(неданъчни) по делегираните бюджети на
общообразователни училища в размер на 7 287 лв.;
1.1.1.3. ) § 88 - 00 - Средства на разпореждане предоставени/събрани
от/за извънбюджетни сметки (-59 093 лв.);
1.1.1.4. Остатък в левове по сметки от предходния период в размер на 826 607 лв.,
разпределен, както следва:
а) § 88 - 00 - Средства на разпореждане предоставени/събрани
от/за извънбюджетни сметки
(-38 335 лв.);
б) Функция „Общи държавни служби”
96 150 лв.;
в) Функция „Отбрана и сигурност”
90 525 лв.;
г) Функция „Образование”
404 595 лв.;
д) Функция „Здравеопазване”
10 240 лв.;
е) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
182 542 лв.;
ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
4 220 лв.;
1.1.1.5. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период
в размер на 20 758 лв., разпределен, както следва:
а) § 88 - 00 - Средства на разпореждане предоставени/събрани
от/за извънбюджетни сметки
(-20 758 лв.);
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 5 408 041 лв., в т.ч:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 000 000 лв.;
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 2 326 126 лв;
1.1.2.3. Обща изравнителна субсидия – 1 045 000 лв.;
1.1.2.4. За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 74 600 лв.;
1.1.2.5. Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности
в размер на 552 600 лв.;
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето) – (-56 724 лв.);
1.1.2.7. Трансфери м/у бюджети (§ 61 00) – (-307 357 лв.);
1.1.2.8. Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни
сметки в размер на (-2 625 лв.)
1.1.2.9. Остатък в левове по сметки от предходния период в размер на 773 796 лв.,
разпределен, както следва:

а) Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето) –
(-56 724 лв.)
б) Функция „Общи държавни служби”
20 698 лв.;
в) Функция „Образование”
21 808 лв.;
г) Функция „Здравеопазване”
21 468 лв.;
д) Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
35 794 лв.;
е) Функция „Жилищно строителство, БКС и ООС“
510 122 лв.;
ж) Функция „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
6 686 лв.;
з) Функция „Икономически дейности и услуги“
100 496 лв.;
1.1.2.10. Остатък в левова равностойност по валутни сметки от предходния период
– 2 625 лв.
разпределен, както следва:
а) § 88 - 00 - Средства на разпореждане предоставени/събрани
от/за извънбюджетни сметки
(-2 625 лв.);
1.2. По разходите в размер на 12 215 000 лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи:
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 6 806 959 лв., разпределени както
следва:
1.2.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 949 950 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения в размер на 743 248 лв.;
1.2.1.2. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност – 120 466 лв.;
1.2.1.3. Дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности“ – 85 471 лв.;
1.2.1.4. Дейност 285. „Доброволни формирования“ – 15 418 лв.
1.2.1.5. Дейност 311 „Детски градини“ – 996 248 лв.;
1.2.1.6. Дейност 318 „Подготвителна група в училище“ – 120 681 лв.;
1.2.1.7. Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 3 079 981 лв.;
1.2.1.8. Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка“ – 448 501 лв.;
1.2.1.9. Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ – 135 289 лв.;
1.2.1.10. Дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 68 669 лв.;
1.2.1.11. Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ – 87 307 лв., в
това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 64 960 лв.;
1.2.1.12. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 10 216 лв., в това
число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 8 076 лв.;
1.2.1.13 Дейност 526. „Център за обществена подкрепа” – 233 885 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 92 820 лв.;
1.2.1.14. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 3 498 лв.;
1.2.1.15. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 155
966 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 75 600 лв.;
1.2.1.16. Дейност 561 „ Социални услуги в домашна среда“ – 27 784 лв.;
1.2.1.17. Дейност 562 „Асистенти за лична помощ“ – 12 115 лв.

1.2.1.18. Дейност 589 „ Други служби и дейности по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта“ – 734 лв.;
1.2.1.19. Дейност 713 „Спорт за всички” – 3 660 лв.;
1.2.1.20. Дейност 738 „ Читалища“ – 251 120 лв.;
1.3.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 374 650 лв.,
разпределени както следва:
1.3.2.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 365 650 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 265 700 лв.;
1.3.2.1. Дейност 738 „ Читалища“ – 9 000 лв.;
1.3.3.За местни дейности в размер на 5 033 391 лв., разпределени както следва:
1.3.3.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 379 599 лв.;
1.3.3.2. Дейност 123. „Общински съвети” – 183 250 лв., в това число средства за
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 28
300 лв.;
1.3.3.3. Дейност 311 „Детски градини“ – 174 083 лв.;
1.3.3.4. Дейност 469 „Други дейности по здравеопазването“ – 28 253 лв.;
1.3.3.5. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – 397 400 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 166 000 лв.;
1.3.3.6. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – 161 431 лв., в това
число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 102 468 лв.;
1.3.3.7. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 1 550 лв.;
1.3.3.8. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – 192 000 лв.;
1.3.3.9. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ –
1 155 150 лв.;
1.3.3.10. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“ – 52 000 лв.;
1.3.3.11. Дейност 622 „Озеленяване“ – 60 805 лв., в това число средства за заплати и
възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 7 800
лв.;
1.3.3.12. Дейност 623 „Чистота“ – 732 643 лв., в това число средства за заплати и
възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 384 694 лв.;
1.3.3.13. Дейност 629 „Др. дейности по опазване на околната среда“ – 12 024 лв.;
1.3.3.14. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и соц. отдих“ – 75 450 лв., в
това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 32 600 лв.;
1.3.3.15. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ – 304 150 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 111 500 лв.;
1.3.3.16. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с местен характер“ – 106 105 лв., в това число средства за заплати
и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 54 000 лв.;
1.3.3.17. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – 4 000 лв;
1.3.3.18. Дейност 759 „Други дейности по културата“ – 90 950 лв.;

1.3.3.19. Дейност 829 „Др.дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“
– 55 100 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по
трудови правоотношения в размер на 24 600 лв.;
1.3.3.20. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата“ – 171 728 лв.;
1.3.3.21. Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ – 3 500 лв.;
1.3.3.22. Дейност 898 „ Други дейности по икономиката“ – 592 220 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 230 400 лв.;
1.3.3.23. Дейност 998 Резерв – 100 000 лв ;
2. Утвърждава индикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския
съюз съгласно Приложение № 2.
3. Приема инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш за 2020 г. в
размер на 1 224 630 лв., съгласно приложен поименен списък за придобиване на
дълготрайни активи и основен ремонт в Община Полски Тръмбеш.(Приложение №3);
4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода
2020-2022г., съгласно Приложение № 4;
5. Приема следните лимити за разходи:
5.1. Социално–битови в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати
на лицата, назначени по трудови правоотношения;
5.2. Представителни разходи за кмета на общината и кметовете на населени места,
в размер до 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност
„Общинска администрация“;
5.3. Представителни разходи за общинския съвет в размер до 1 на сто от общия
годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“;
6. Утвърждава списък на длъжностите и поименен списък на лицата, които имат
право на транспортни разходи (Приложение № 5);
7.(1) Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на
72 000 лв., за следните клубове:
- Сдружение „Спортен клуб по бадминтон „ЯНТРА – 94“”;
- Сдружение СК по баскетбол „Янтра-48”;
- ФК „Янтра”- П.Тръмбеш;
- ФК „Вихър”- с.Раданово;
- ФК „Удар-99” с.П.Каравелово;
- ФК „Стрела” - с. Обединение;
- ФК „Устрем” – с.Масларево;
- СК по плуване „Янтра”- Полски Тръмбеш;
- С „Клуб на спортистите и туристите ветерани – Янтра 11“ – П.Тръмбеш;
- СК по тенис на маса „Янтра 2012“ гр.Полски Тръмбеш;
- „Спортен клуб „Орловец“ – гр.Полски Тръмбеш;
- СНЦ Петанк клуб „ДЕЛТА“ гр.Полски Тръмбеш;
- С „Шахматен клуб Полски гамбит“.
7.(2) Упълномощава кмета на общината да договори условията за ползване на
средствата.
8.(1) Утвърждава средства за изпълнение на годишна програма за развитие на
читалищната дейност в Община Полски Тръмбеш в размер на 4 800 лв.
8.(2) Упълномощава кмета на общината да разпредели средствата по читалища.
9. Утвърждава размер на членски внос в НПО – 6 300 лв.;

10. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да
бъдат натрупани през 2020 година по бюджета на общината в размер на 11 500 000 лева,
като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 %
от средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години, или 1 400
000 лева.
11. Одобрява максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2020 година в размер на 11 500 000 лева, като към края на годината
поетите ангажименти за разходи задължения не могат да надвишават 50 % от средно
годишния размер на отчетените разходи за последните четири години, или 4 695 000лева.
12. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през
2020г., включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, е
4 000 000 лв.
13. Максималният размер на общинският дълг към края на 2020 г., включително по
инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, не може да надвишава
3 000 000 лв.
14. Максималният размер на помощта за подпомагане разходите за погребение на
самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за
социални услуги и регистрирани в службите за социално подпомагане, за 2020 г. е 610 лв.
15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат
събрани през 2020г. в размер на 5 400 лв.
16. Задължава кмета да разпредели и утвърди одобрените средства по общинския
бюджет по тримесечия, разпоредители с бюджет от втора степен и населени места.
17. Дава съгласие при наличие на свободни средства, същите да бъдат депозирани в
банка.
18. Възлага на кмета на общината:
18.1. Да определи конкретните права и задължения на второстепенните
разпоредители с бюджет;
18.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации и звена при
нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина и разписаните правила по Системата
за финансово управление и контрол;
19. Предоставя следните правомощия на кмета:
19.1. Да извършва компенсирани промени в частта за делегираните от държавата
дейности –между утвърдените показатели за разходи в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават
стандартите на делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната делегирана дейност;
19.2. Да извършва компенсирани промени в частта за местни дейности между
утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя
общия размер на разходите;
19.3. Да актуализира общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани
средства от дарения и спонсорства, в съответствие с волята на дарителите и спонсорите.
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ОбС гр.Полски Тръмбеш
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 52
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, Общински съвет – гр.Полски Тръмбеш реши:
1.Дава съгласие да се отпуснат средства в размер на 1430.00лв. от Бюджета на
Община Полски Тръмбеш за 2020 година на НЧ „Отец Паисий 1905“ гр.Полски Тръмбеш
за финансиране на участието на Фолклорна формация „Полянци“ към НЧ „Отец Паисий
1905“ гр.Полски Тръмбеш в VIII-мата концертна вечер „Среща с пролетта“ 2020
гр.Белград, Сърбия, от 6 до 8 март 2020г.
2.Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да осигури необходимите
средства и извърши съответните промени по бюджета на Община Полски Тръмбеш за
2020 година.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“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 №4/30.01.2020г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 53
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.59-61 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общински съвет гр.Полски Тръмбеш реши:
Общински съвет полски Тръмбеш одобрява „Допълнително споразумение между
бенефициент и партньори към споразумение между кандидате и партньори /Приложение
VII/ от 16.05.2018г.“ за реализиране на проект със заглавие „Социални, икономически и
образователни мерки за интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш" по
Договор BG05M9OP001-2.018-0029 по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP0012.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ.
ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ" КОМПОНЕНТ 1, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020" и
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020, със
следните партньори:
1.Сдружение „ЦЕНТЪР МАРИЯ" гр.Горна Оряховица- за дейностите по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020;
2.Фондация „КАУЗИ" гр.София- за дейностите по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж " 2014-2020;
З.Работодател-Общинско предприятие „Чистота-Полски Тръмбеш" гр.Полски
Тръмбеш за дейностите осигуряващи субсидирана заетост по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси" 2014-2020;
4.Средно училище „Цанко Церковски" гр.Полски Тръмбеш за дейностите по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж " 2014-2020.
Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
общ.съветници
17

17

Гласували:
“За”
17

“Против”
0

“Въздържал се”
0

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

