ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 421
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 2018г. в Община Полски Тръмбеш с
разпределени суми по мероприятия.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
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Гласували:
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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 №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 422
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:
Изменя и допълва структурата на общинска администрация, кметства и дейности
на бюджетна издръжка в Община Полски Тръмбеш, одобрена с Решение № 418 от
Протокол № 29/21.12.2017 г., както следва:
1. Считано от 01.02.2018 г. се намалява числеността в т.7. Дейност Други дейности по
икономиката в т.ч. Общинско предприятие „Поддръжка и ремонт на общинско
имущество“ с 2 /две/ бройки,
било:
Дейност други дейности по икономиката
- 23 бр.
в т.ч. ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество“
- 17 бр.
става:
Дейност други дейности по икономиката
- 21 бр.
в т.ч. ОП „Поддръжка и ремонт на общинско имущество“
- 15 бр.
2. Останалите раздели и точки в структурата не се променят.
3. Възлага на Кмета на Община Полски Тръмбеш да извърши съответните процедури,
съобразно изискванията на всички нормативни документи.
Резултат от гласуването:
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 423
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, 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 2015-2019 г., ОбС Полски Тръмбеш
реши:
Приема програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2018 г.
Приложение: Програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска
собственост на територията на Община Полски Тръмбеш за 2018 г.

Резултат от гласуването:
Общ брой на
Присъствали
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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 №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 424
На основание чл.21., ал.1, т.12 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 2018 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 №3022/23.08.2011г.
1.2. Сграда с идентификатор 57354.300.2382.5 по КК и КР на гр.Полски Тръмбеш, с
предназначение: Сграда за търговия, на един етаж със ЗП 83 кв.м., частна общинска
собственост, съгласно АОС №3690/16.01.2018 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
следприватизационен
контрол,
включително процесуално
представителство, и да внесе предложения в Общински съвет гр.Полски Тръмбеш за
приватизация на имотите.
Приложение: 1.Годишен план за приватизация в Община Полски Тръмбеш за 2018
г. 2.Копие от АОС №3022/23.08.2011 г. 3.Копие от АОС №3690/16.01.2018 г. 4.Копие от
АОС №3429/04.02.2015 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 425
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
обект: терен с площ 0,695 дка., представляващ част от Поземлен имот с кад.№000177 по
плана за земеразделяне на с.Полски Сеновец, публична общинска собственост, съгласно
АОС №3205/19.11.2012 г., за инсталиране и използване на телекомуникационно
оборудване.
2.Определя срок на наемното правоотношение - 10 /десет/ години.
3.Определя начална месечна тръжна цена за отдаване под наем 338,40 лева /триста
тридесет и осем лева и четиридесет стотинки/, без ДДС.
4.Определя депозит за участие в размер на 300,00 /триста/ 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.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-10-2378/28.12.2017 г.
2.Копие от АОС №3205/19.11.2012 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 426
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 Владимир Ангелов Илиев, с
адрес: с.Климентово, ул.”Козлодуй” №4, собственик на 140 броя пчелни семейства с
регистрационен номер на пчелина №51830102, Поземлен имот с кадастрален №000274 по
КВС на село Орловец, с площ 4,152 дка, публична общинска собственост, съгласно АОС
№3689/16.01.2018 г., за разполагане на пчелни семейства.
2.Определя десет годишен срок за ползването на имота при годишен наем в размер
на 17,00 /седемнадесет/ 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
Владимир Ангелов Илиев.
Приложение: 1.Копие от Заявление №СА-02-10-188/09.01.2018 г.
2.Копие от АОС №3689/16.01.2018 г.
3.Копие от регистрационен номер на пчелина №51830102.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 427

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:
Считано от 01.01.2018 г. се определят второстепенни разпоредители с бюджет,
както следва, за:
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;
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш
РЕШЕНИЕ № 428
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:
1. Считано от 01.01.2018г. детските градини на територията на Община Полски
Тръмбеш да прилагат системата на делегирани бюджети за делегираните държавни и
местни дейности.
2. Делегира право на директорите на общинските детски заведения, прилагащи
системата на делегираните бюджети, да реализират собствени приходи, в т.ч. приходи от
имотите и вещите – общинска собственост, предоставени им за ползване и стопанисване и
от такси за ползване на детски градини.
3. Определя единен разходен стандарт за 2018г. за местна издръжка за 1 дете до 4годишна възраст /включително/ в размер на 430 лв.
4. Определя единен разходен стандарт за 2018г. за местна издръжка за 1 дете 5-6
годишна възраст целодневна група в детска градина в размер на 277 лв.
4. Възлага на Кмета на Общината със заповед да организира процеса по
прилагането на делегиран бюджет в детските градини.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 429
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 2018г., както следва:
1.1. По приходите в размер на 9 900 000 лв., в т.ч.
1.1.1. Приходи за финансиране на делегирани от държавата дейности в размер на
5 373368лв., в т.ч.:
- Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности в размер
на 4 669002лв.;
-Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки в
размер на (-10 692лв.)
-Собствени
приходи(неданъчни)
по
делегираните
бюджети
на
общообразователни училища в размер на 7 287 лв.;
- Преходен остатък от 2017г. в размер на 707 771 лв., разпределен, както следва:
§ 88 -00 -Средства на разпореждане предоставени/събрани
от/за извънбюджетни сметки
10692;
Дейност 122. „Общинска администрация”
123 217;
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност”
48 934;
Дейност 282 „Отбранително-мобилиз.подготовка”
7 869;
Дейност 285. „Доброволни формирования”
7 589;
Дейност 311. „Детски градини”
66 425;
Дейност 318. „Подг.полудневна група в училище”
15 343;
Дейност 322. „Неспециализирани училища”
180 612;
Дейност 326. „Паралелки за проф.подготовка в НУ”
51 995;
Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“
7 821;
Дейност 389 „Други дейности по образованието“
519;
Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”
19 163;
Дейност 526. „Център за обществена подкрепа”
119 599;
Дейност 532 „програми за временна заетост“
4 028;
Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“
36 512;
Дейност 589 „Др.служби и дейности по соц.осиг.и заетост”
3 639;
Дейност 713 „Спорт за всички”
3 254;
Дейност 738 „Читалища“
560;
1.1.2. Приходи с местен характер в размер на 4 526 632 лв., в т.ч:
- Данъчни приходи в размер на 689 000лв.;
- Неданъчни приходи в размер на 2 071680лв;

- Обща изравнителна субсидия– 768 800 лв.;
- За зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища – 58 200 лв.;
-Целева субсидия за финансиране на капиталови разходи за местни дейности в
размер на 424 600 лв.]
- Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от
Европейския съюз (нето)91 378;
-Средства на разпореждане предоставени/събрани от/за извънбюджетни сметки в
размер на (-214 569 лв.)
- Друго финансиране
(-222976);
- Част от преходния остатък от 2017г.в размер на 860 519лв.(в т.ч. наличност по
валутни сметки – 214 569 лв.)., разпределен по дейности, както следва:
§ 88 -00 -Средства на разпореждане предоставени/събрани
от/за извънбюджетни сметки
214 569;
Друго финансиране( §93 00)
213 921;
Дейност 122. „Общинска администрация” – местна дейност
16 147;
Дейност 122. „Общинска администрация” – дофинансирана
65 503;
Дейност 311. „Целодневни детски градини”
28 018;
Дейност 619 „Други дейности по ЖСБ и регионално развитие“
4 400;
Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“
19 524;
Дейност 701 „ Почивно дело и соц.отдих“
115 777;
Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“
10 658;
Дейност 738 „ Читалища“ – дофинансиране
71 312;
Дейност 832 „Служби и д-сти по подд., ремонт и изгр. на пътищата
60 558;
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
40 132;
1.2. По разходите в размер на 9 900 000лв., разпределени по функции, дейности и
параграфи:
1.2.1.За делегирани от държавата дейности в размер на 5 373 368 лв., разпределени както
следва:
1.2.1.1. Дейност 122. „Общинска администрация”–853 817 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни
правоотношения в размер на 639 320 лв.;
1.2.1.2. Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност –85 994 лв.;
1.2.1.3. Дейност 282 „Отбранително – мобилизационна подготовка, поддържане на
запаси и мощности“ –66 369 лв.;
1.2.1.4. Дейност 285. „Доброволни формирования“ – 8 789 лв.
1.2.1.5. Дейност 311 „Детски градини“ –723 477 лв.;
1.2.1.6. Дейност 318 „Подготвителна група в училище“ –77 670 лв.;
1.2.1.7. Дейност 322 „Неспециализирани училища“ – 2 432 766 лв.;
1.2.1.8. Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки за професионална
подготовка“ – 362 207 лв.;
1.2.1.9. Дейност 338 „Ресурсно подпомагане“ – 59 606 лв.;
1.2.1.10. Дейност 389 „Други дейности по образованието“ – 35 519 лв.;
1.2.1.11. Дейност 437 Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ –
84 012лв., в това числосредства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по
трудови правоотношения в размер на 62 563лв.;
1.2.1.12. Дейност 526. „Център за обществена подкрепа” – 229 149 лв., в това
числосредства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 69 000 лв.;
1.2.1.13. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 4 028 лв.;

1.2.1.14. Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ – 141
512 лв.,в това числосредства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 77 625 лв.;
1.2.1.15. Дейност 589 „Др.служби и дейности по соц.осиг.и заетост”–3 639;
1.2.1.16. Дейност 713 „Спорт за всички” – 3 254 лв.;
1.2.1.17. Дейност 738 „ Читалища“ – 201 560 лв.;
1.3.2. За дофинансиране на делегирани от държавата дейности в размер на 396 672лв.,
разпределени както следва:
1.3.2.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 325 360 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 244200 лв.;
1.3.2.2. Дейност 738 „ Читалища“ – 71 312 лв.;
1.3.3.За местни дейности в размер на 4 129 960 лв., разпределени както следва:
1.3.3.1. Дейност 122. „Общинска администрация” – 416 690 лв.;
1.3.3.2. Дейност 123. „Общински съвети” – 150 770 лв., в това число средства за
заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на
25700 лв.;
1.3.3.3. Дейност 311 „Детски градини“ – 187 743 лв.;
1.3.3.4. Дейност 524 „Домашен социален патронаж“ – 297 750 лв.,в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 130 000 лв.;
1.3.3.5. Дейност 525 „Клубове на пенсионера, инвалида и др.“ – 129 010 лв.,в това
число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношенияв размер на 83 200 лв.;
1.3.3.6. Дейност 532 „Програми за временна заетост“ – 6 310 лв.;
1.3.3.7. Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“ – 2 000 лв.;
1.3.3.8. Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ – 190 000 лв.;
1.3.3.9. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – 410
000 лв.;
1.3.3.10. Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“ – 27 400 лв.;
1.3.3.11. Дейност 622 „Озеленяване“ – 45000 лв.;
1.3.3.12. Дейност 623 „Чистота“ – 590 945 лв.,в това число средства за заплати и
възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 306 750 лв.;
1.3.3.13. Дейност 629 „Др. дейности по опазване на околната среда“ – 19 524 лв.;
1.3.3.14. Дейност 701 „Дейности по почивното дело и соц. отдих“ – 210 447 лв.,в
това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови
правоотношения в размер на 14 000 лв.;
1.3.3.15. Дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички“ –428 298 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 54 000 лв.;
1.3.3.16. Дейност 740 „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и
етнографски комплекси с местен характер“ –76 707 лв., в това число средства за заплати и
възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в размер на 36 250 лв.;
1.3.3.17. Дейност 745 „Обредни домове и зали“ – 2 300 лв;
1.3.3.18. Дейност 759 „Други дейности по културата“ – 77 790 лв.;
1.3.3.19. Дейност 829 „Др.дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов“
–40 792 лв., в това число средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по
трудови правоотношения в размер на 22 500 лв.;

1.3.3.20. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на
пътищата“ – 118 758 лв.;
1.3.3.21. Дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни“ – 3 500 лв.;
1.3.3.22. Дейност 898 „ Други дейности по икономиката“ – 606 848 лв., в това число
средства за заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения в
размер на 202 525 лв.;
1.3.3.23. Дейност 998 Резерв – 91 378 лв;
2.Утвърждаваиндикативен годишен разчет за сметки за средства от Европейския съюз
съгласно Приложение № 3.
3. Приема инвестиционната програма на Община Полски Тръмбеш за 2018г. ( без
разпоредителите, прилагащи системата на делегирани бюджети) в размер на 827 350 лв.,
съгласно приложен поименен списък за придобиване на дълготрайни активи и основен
ремонт в Община Полски Тръмбеш.(Приложение №4);
4. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местни дейности за периода 20182020г., съгласно Приложение № 5;
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 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“;
5.4. Съгласно приетКалендар за по-крупните културни прояви в Община Полски Тръмбеш
през 2018г. –34200 лв.;
6.Утвърждава списък на длъжностите и поименен списък на лицата, които имат право на
транспортни разходи (Приложение № 6);
7.(1) Утвърждава разчета за субсидии на организации с нестопанска цел в размер на 50
000лв., за следните клубове: СК по бадминтон „Янтра-94”, 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
Тръмбеши СНЦ ПЕТАНК КЛУБ „ДЕЛТА“ гр.Полски Тръмбеш.
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 Тръмбешв размер на 4 800 лв.
8.(2) Упълномощава кмета на общината да разпредели средствата по читалища.
9. Утвърждава размер на членски внос в НПО–5 120 лв.;
10. Одобрява максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2018 година по бюджета на общината в размер на 8 500 000 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 2018 година в размер на 8 500 000 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 4 700 000лева.

12. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2018г.,
включително по инструменти за усвояване на средствата от европейски фондове, е 4 000
000 лв.
13. Максималният размер на общинският дълг към края на 2018г., 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 2018 г. е 510 лв.
15.Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани
през 2018 г. 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
бюджетни кредити;
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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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Препис извлечение
на Решенията от
Протокол №30/25.01.2018г.
на заседание на ОбС
гр. Полски Тръмбеш

РЕШЕНИЕ № 430
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл.15, ал.3, и чл.16, ал.1 от Закона за младежта Общински съвет –
гр.Полски Тръмбеш реши:
Приема Общински план за младежта - 2018 година в Община Полски Тръмбеш.
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