ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ
П Р О Т О К О Л
№ 18
Общински съвет – Търговище на 22.01.2009 год. от 9.00 ч. в Зала “Христо Самсаров”
на Община Търговище проведе заседание.
Инж. Николай Даскалов - председател на ОбС на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 17, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище
откри заседанието.
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха 31 и отсъстваха 2, а именно:
Петко Матеев и Таню Танев.
На заседанието присъстваха: д-р Красимир Мирев – кмет на общината, Димитрина
Петкова, Румяна Атанасова, Йовчо Йовчев – зам. кметове, Валери Симеонов – секретар,
Милко Петров, Васил Василев, Дияна Габровска, Димитър Господинов, Лена Методиева и
арх. Елена Колева - директори на дирекции към общината, арх. Дияна Стефанова, инж.
Иван Иванов, Анна Панова, Рая Матева, кметове на кметства, кметски наместници,
журналисти, граждани.
С 29 гласа “за” се прие заседанието да се предава по местния радиовъзел.
Предложение за размяна местата на точки 4 и 5 в предварително раздадения дневен
ред направи инж. Николай Даскалов.
С 30 гласа “ЗА” беше приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Промени по бюджета на Общината за 2008 година
Док.: д-р Кр. Мирев
2. Отчет за изпълнението на програмата за управление през мандат 2007-2011 г. за периода
01.01.2008 – 31.12.2008 година
Докл.: д-р Кр. Мирев
3. Промяна в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община
Търговище
Докл.: Д. Петкова
4. План – сметка за разходи за услуги по хигиенизиране и чистотата на територии за
обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване и поддържане депото за твърди битови
отпадъци в Община Търговище за 2009 година
Докл.: инж. Р. Атанасова
5. Определяне размера на таксата за битови отпадъци в Община Търговище и промяна в
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на община Търговище в глава “втора”, “Местни такси”, раздел І – “Такса за битови отпадъци”
Докл. инж. Р. Атанасова
6. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Търговище с проект по Оперативна
програма “Регионално развитие 2007-2013”
Докл.: Ст. Станчев
7. Обявяване на недвижими имоти от публична в частна общинска собственост и обратно
Докл.: Ст. Станчев
8. Учредяване на право на прокарване на подземна тръбна мрежа за оптична свързаност
между административната сграда на РУ “Социално осигуряване” – Търговище и Регионален архивен
център
Докл.: Ст. Станчев
9. Предоставяне от Община Търговище на безвъзмездно право на ползване на недвижим
имот, частна общинска собственост на “ВиК” ООД Търговище
Докл.: Ст. Станчев
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10. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на земеделски имот – частна общинска
собственост на Сдружение ЛРД-Търговище град Търговище – Ловна дружинка с. Пресяк
Докл.: Ст. Станчев
11. Отдаване под наем на част от УПИ ХVІ, кв. 20 по плана на град Търговище /или част от
имот с кад. № 73626.504.13 по кадастралната карта на гр. Търговище/
Докл.: Ст. Станчев
12. Даване съгласие за частично изменение на Плана за регулация на кв. 123 – УПИ ІV, УПИ
VІІІ – общински и УПИ V, във връзка с разпоредбите на чл. 15 от Закона за устройството на
територията, чл. 8, ал. 1, т. 2 от НПУРОИ на Община Търговище по Молба на “Моушън” ЕООД с вх.
№ 26-00-829/11.12.2008 г.
Докл.: д-р Кр. Мирев
13. Съгласуване на годишния план за ползване и разпределение на дървесината, която ще се
добива в Общинския горски фонд през 2009 година
Докл.: инж. Й. Йовчев
14. Утвърждаване на разходи за командировки в страната на кмета на Община Търговище и
на председателя на Общински съвет Търговище за ІV-то тримесечие на 2008 г.
Докл.: М. Петров
15. Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище
във връзка с прилагане Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Докл.: инж. Н. Даскалов

ПЪРВА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
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32.
33.

Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
Х
31

0

0

С 31 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №1

1. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище и предвид
чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 15/01.02.2008 г. за изпълнението на държавния
бюджет на РБ за 2008 г., извършва следните промени към 01.11.2008 г. между
бюджетните кредити по параграфите и подпараграфите за работна заплата и
други възнаграждения на персонала, вътрешно в отделните делегирани от
държавата дейности по бюджета на Община-Търговище за 2008 г., както следва:
- делегирана от държавата дейност 1 11 122 “Общинска
администрация”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 205 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 205 лв.
- делегирана от държавата дейност 2 21 239 “Други дейности по
вътрешната сигурност”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 17 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 17 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Целодневни детски
градини и обединени детски заведения за деца от една до 6 години”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 763 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 763 лв.
- делегирана от държавата дейност 4 01 431 “Детски ясли”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 147 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 147 лв.
- делегирана от държавата дейност 5 31 546 “Домове за деца”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 64 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 64 лв.
- делегирана от държавата дейност 5 31 551 “Дневни центрове” (Дневен
център за възрастни хора с увреждания – Търговище):
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 15 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 15 лв.
- делегирана от държавата дейност 7 31 739 “Музеи и художествени
галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с
регионален характер” (за Регионален исторически музей):
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 16 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 16 лв.
- делегирана от държавата дейност 7 31 751 “Библиотеки с регионален
характер”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 634 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 634 лв.
2. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище и предвид
чл. 26, ал. 1 от ПМС № 15/01.02.2008 г. за изпълнението на държавния бюджет
на РБ за 2008 г., извършва следните промени към 01.11.2008 г. между
бюджетните кредити по параграфите и подпараграфите за работна заплата и
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други възнаграждения на персонала, вътрешно в отделните местни дейности по
бюджета на Община-Търговище за 2008 г., както следва:
- местна дейност 5 32 524 “Домашен социален патронаж, трапезарии и
други социални услуги”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 25 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 25 лв.
- местна дейност 7 32 737 “Оркестри и ансамбли”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 35 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 35 лв.
- местна дейност 5 32 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 17 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 17 лв.
- местна дейност 7 12 701 “Дейности по почивното дело и социалния
отдих – основна дейност”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 15 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 15 лв.
- местна дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали – основна дейност”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 16 лв.;
- намалява бюджетните кредити по § 02-01 – с 5 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 21 лв.
3. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище, предвид
чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 15/01.02.2008 г. за изпълнението на държавния
бюджет на РБ за 2008 г. и предвид Заповеди №№ А-235/27.11.2008 г. на
директора на II СОУ “Проф. Никола Маринов” - Търговище, А-ЛС
66/27.11.2008 г. на директора на III ОУ “П. Р. Славейков” - Търговище,
63/25.11.2008 г. на директора на II ОУ “Н. Й. Вапцаров” - Търговище,
95/27.11.2008 г. на директора на ПГИЧЕ “Митрополит Андрей” - Търговище,
504-117/26.11.2008 г. на директора на Спортно училище “Н. Симов” Търговище, 48/21.11.2008 г. на директора на ОУ “Христо Ботев” – с. Вардун,
148/19.11.2008 г. на директора на I ОУ “Христо Ботев” – Търговище и
34/27.11.2008 г. на директора на ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Драгановец
извършва следните промени към 01.11.2008 г. между бюджетните кредити по
параграфите и подпараграфите за работна заплата и други възнаграждения на
персонала, вътрешно в отделните делегирани от държавата дейности по
образованието по бюджета на Община-Търговище за 2008 г., както следва:
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – II СОУ “Проф. Никола Маринов” - Търговище”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 512 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 512 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – III ОУ “П. Р. Славейков” - Търговище”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 113 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 113 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – II ОУ “Н. Й. Вапцаров” - Търговище”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 182 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 182 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 318 “Полудневна подготовка в
училище за деца на 6 години – II ОУ “Н. Й. Вапцаров” - Търговище”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 58 лв.;
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- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 58 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – ПГИЧЕ “Митрополит Андрей” - Търговище”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 95 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 95 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 324 “Спортни училища – СУ “Н.
Симов” - Търговище”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 35 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 35 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – ОУ “Христо Ботев” – с. Вардун”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 21 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 21 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – I ОУ “Христо Ботев” - Търговище”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 179 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 179 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Драгановец”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 212 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 212 лв.
4. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище, извършва
към 01.11.2008 г. следното прехвърляне на бюджетни кредити вътрешно в
местните дейности по бюджета на Община-Търговище за 2008 г., като
намаленията и увеличенията на плана се осъществяват от параграфите със
свободни бюджетни кредити към параграфите с необходимост на бюджетни
кредити, както следва:
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 31 700 лв.
ВСИЧКО: 31 700 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 1 700 лв.
§ 10-16 - с 30 000 лв.
ВСИЧКО: 31 700 лв.
- местна дейност 7 32 737 “Оркестри и ансамбли”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-52 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 1 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 1 000 лв.
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката - ЦМДИ”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 1 462 лв.
§ 10-30 - с 326 лв.
§ 10-98 - с 220 лв.
ВСИЧКО: 2 008 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 1 500 лв.
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§ 10-16 - с 508 лв.
ВСИЧКО: 2 008 лв.
местна дейност 3 02 337 “Извънучилищни дейности - ОДК”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 3 363 лв.
§ 10-91 - с 319 лв.
ВСИЧКО: 3 682 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-02 - с 2 142 лв.
§ 02-05 - с 284 лв.
§ 05-51 - с 169 лв.
§ 05-60 - с
40 лв.
§ 05-80 - с
13 лв.
§ 10-15 - с 571 лв.
§ 10-40 - с
30 лв.
§ 10-51 - с 433 лв.
ВСИЧКО: 3 682 лв.
местна дейност 1 12 123 “Общински съвети”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 328 лв.
ВСИЧКО: 328 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 328 лв.
ВСИЧКО: 328 лв.
местна дейност 5 32 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и други”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-08 - с 4 000 лв.
§ 10-98 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 5 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 4 000 лв.
§ 02-02 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 5 000 лв.
местна дейност 6 22 623 “Чистота”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 6 000 лв.
ВСИЧКО: 6 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 6 000 лв.
ВСИЧКО: 6 000 лв.
местна дейност 7 22 714 “Спортни бази за спорт за всички”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-08 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 1 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 1 000 лв.
местна дейност 6 22 627 “Управление на дейностите по отпадъците”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 60 150 лв.
ВСИЧКО: 60 150 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
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§ 10-16 - с
150 лв.
§ 10-98 - с 60 000 лв.
ВСИЧКО: 60 150 лв.
местна дейност 7 12 701 “Дейности по почивното дело и социалния
отдих – основна дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-08 - с 4 800 лв.
ВСИЧКО: 4 800 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-16 - с 4 000 лв.
§ 10-20 - с 800 лв.
ВСИЧКО: 4 800 лв.
местна дейност 7 12 701 “Дейности по почивното дело и социалния
отдих – стопанска дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-51 - с 410 лв.
§ 10-98 - с 877 лв.
ВСИЧКО: 1 287 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-40 - с 410 лв.
§ 10-92 - с 877 лв.
ВСИЧКО: 1 287 лв.
местна дейност 3 02 336 “Столове – основна дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 5 310 лв.
ВСИЧКО: 5 310 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-16 - с 5 310 лв.
ВСИЧКО: 5 310 лв.
местна дейност 3 02 336 “Столове – стопанска дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-16 - с 860 лв.
ВСИЧКО: 860 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-51 - с 860 лв.
ВСИЧКО: 860 лв.
местна дейност 4 02 431 “Детски ясли”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 236 лв.
§ 10-30 - с 843 лв.
§ 10-40 - с 1 331 лв.
§ 10-92 - с
12 лв.
ВСИЧКО: 2 422 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 2 422 лв.
ВСИЧКО: 2 422 лв.
местна дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали – стопанска дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 2 073 лв.
ВСИЧКО: 2 073 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-16 - с 1 000 лв.
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§ 10-40 - с 1 073 лв.
ВСИЧКО: 2 073 лв.
5. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище, предвид
Заповеди №№ 94/27.11.2008 г. на директора на ПГИЧЕ “Митрополит Андрей” Търговище, А-236/27.11.2008 г. на директора на II СОУ “Проф. Никола
Маринов” - Търговище, 34/27.11.2008 г. на директора на ОУ “Св. Св. Кирил и
Методий” – с. Драгановец и 16/27.11.2008 г. на директора на ОУ “Христо
Ботев” – с. Лиляк извършва към 01.11.2008 г. следното прехвърляне на
бюджетни кредити вътрешно в делегираните от държавата дейности по
образованието по бюджета на Община-Търговище за 2008 г., като намаленията
и увеличенията на плана се осъществяват от параграфите със свободни
бюджетни кредити към параграфите с необходимост на бюджетни кредити,
както следва:
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – ПГИЧЕ “Митрополит Андрей” - Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-30 - с 349 лв.
ВСИЧКО: 349 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-08 - с 349 лв.
ВСИЧКО: 349 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 388 “Международни програми и
споразумения и помощи от чужбина – II СОУ “Проф. Никола
Маринов” - Търговище”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 3 840 лв.
ВСИЧКО: 3 840 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-02 - с 2 382 лв.
§ 05-51 - с 207 лв.
§ 05-60 - с 60 лв.
§ 05-80 - с
9 лв.
§ 10-15 - с 1 182 лв.
ВСИЧКО: 3 840 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Драгановец”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 1 833 лв.
ВСИЧКО: 1 833 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-08 - с 1 568 лв.
§ 10-14 - с 162 лв.
§ 10-40 - с
23 лв.
§ 10-51 - с
80 лв.
ВСИЧКО: 1 833 лв.
- делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Общообразователни
училища – ОУ “Христо Ботев” – с. Лиляк”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-08 - с 3 570 лв.
ВСИЧКО: 3 570 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
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§ 10-13 - с 3 570 лв.
ВСИЧКО: 3 570 лв.
6. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище, извършва
към 01.11.2008 г. следното прехвърляне на бюджетни кредити вътрешно в
делегираните от държавата дейности по бюджета на Община-Търговище за 2008
г., като намаленията и увеличенията на плана се осъществяват от параграфите
със свободни бюджетни кредити към параграфите с необходимост на бюджетни
кредити, както следва:
- делегирана от държавата дейност 5 31 551 “Дневни центрове” (Дневен
център за възрастни хора с увреждания – Търговище):
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 05-51 - с 32 лв.
ВСИЧКО: 32 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 05-80 - с 32 лв.
ВСИЧКО: 32 лв.
- делегирана от държавата дейност 5 31 548 “Дневни центрове за стари
хора”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-12 - с 36 лв.
ВСИЧКО: 36 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 36 лв.
ВСИЧКО: 36 лв.
- делегирана от държавата дейност 7 31 739 “Музеи и художествени
галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с
регионален характер” (за Регионален исторически музей):
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-01 - с 1 000 лв.
§ 02-02 - с 2 500 лв.
§ 10-20 - с 974 лв.
§ 10-51 - с 3 500 лв.
ВСИЧКО: 7 974 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-14 - с 1 500 лв.
§ 10-15 - с 2 000 лв.
§ 10-16 - с 1 200 лв.
§ 10-98 - с 3 274 лв.
ВСИЧКО: 7 974 лв.
- делегирана от държавата дейност 4 01 469 “Други дейности по
здравеопазването”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-12 - с 1 374 лв.
§ 10-20 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 2 374 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-08 - с 888 лв.
§ 10-91 - с 1 486 лв.
ВСИЧКО: 2 374 лв.
- делегирана от държавата дейност 7 31 751 “Библиотеки с регионален
характер”:
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намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-01 - с 1 500 лв.
§ 02-02 - с 1 500 лв.
§ 05-51 - с 700 лв.
ВСИЧКО: 3 700 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-08 - с 3 000 лв.
§ 05-80 - с 700 лв.
ВСИЧКО: 3 700 лв.
7. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище, извършва
към 01.11.2008 г. следното прехвърляне на бюджетни кредити от местни
дейности към делегирани от държавата дейности – дофинансирани с приходи с
общински характер по бюджета на Общината за 2008 г., като намаленията и
увеличенията на плана се осъществяват по дейности и по параграфи, както
следва:
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 1 12 122 “Общинска
администрация” с 12 625 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 10-00 – 12 625 лв.
в т.ч. § 10-13 – 12 625 лв.
- увеличава бюджетните кредити за делегирана от държавата дейност –
дофинансирана с приходи с общински характер 1 13 122 “Общинска
администрация – дофинансиране с приходи с общински характер,
дарения и други” с 12 625 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 02-05 – 12 625 лв.
8. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище, предвид
необходимостта от преразпределение на част от средствата получени по модул
“Оптимизиране на училищната мрежа”, извършва към 04.11.2008 г. следното
прехвърляне на бюджетни кредити между делегираните от държавата дейности
по образованието по бюджета на Общината за 2008 г., като намаленията и
увеличенията на плана се осъществяват по дейности и по параграфи, както
следва:
- намалява бюджетните кредити на делегирана от държавата дейност 3 01
322 “Общообразователни училища – ОУ “Христо Ботев” – с. Руец” с 7 493
лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 7 493 лв.
в т.ч. § 10-15 – 7 493 лв.
- намалява бюджетните кредити на делегирана от държавата дейност 3 01
322 “Общообразователни училища – ОУ “Христо Ботев” – с.
Макариополско” с 1 360 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 10-00 – 1 360 лв.
в т.ч. § 10-15 – 1 360 лв.
- увеличава бюджетните кредити на делегирана от държавата дейност 3 01
322 “Общообразователни училища – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с.
Дралфа” с 8 853 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 8 853 лв.
в т.ч. § 10-15 – 8 853 лв.
9. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
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приема уточнен план към 01.12.2008 г. на Постъпленията от продажба на
нефинансови активи общо в размер на 917 978 лв., в т.ч. по пълна бюджетна
класификация, съгласно к. 4 на Таблица 1. С разликата между уточнения план
към 01.12.2008 г. на Постъпленията от продажба на нефинансови активи по
приходната част на общинския бюджет и уточнения план към 01.11.2008 г. на
същите (к. 4 – к. 3 на Таблица 1) извършва промяна по пълна бюджетна
класификация на параграфите и подпараграфите на Постъпленията от продажба
на нефинансови активи по общинския бюджет към 01.12.2008 г., като завишава
общо приходната част на бюджета с 5 978 лв., в т.ч. на собствените неданъчни
приходи със същата сума, в т.ч. на всичко Постъпления от продажба на
нефинансови активи с 5 978 лв.
Таблица 1.
Наименование на приходите
§
Уточнен план
Уточнен план
към
към
01.11.2008 г.
01.12.2008 г.
1
2
3
4
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА
НА
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
Постъпления от продажба на сгради 40-22
141 000
138 108
Постъпления от продажба на др. ДМА
40-29
2 500
2 309
Постъпления от продажба на НДА
40-30
218 500
262 187
Постъпления от продажба на земя
40-40
550 000
515 374
ВСИЧКО ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА
912 000
917 978
НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ:

9.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 5 978 лв. по т. 9
от настоящите решения, извършва завишение към 01.12.2008 г. и на разходната
част на бюджета с 5 978 лв., в частта на разходите за местни дейности с 5 978
лв., като завишението на бюджетните кредити се извършва по дейности и
параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 4 02 431 “Детски ясли” с 5 978 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 5 978 лв.
в т.ч. § 10-11 – 3 933 лв.
§ 10-16 – 2 045 лв.
10. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 01.12.2008 г. на всичко Данъчни приходи с общински
характер в размер на 2 831 493 лв., в т.ч. по пълна бюджетна класификация,
съгласно к. 4 на Таблица 2. С разликата между уточнения план към 01.12.2008
г. на Данъчните приходи с общински характер по приходната част на
общинския бюджет и уточнения план към 01.11.2008 г. на същите (к. 4 – к. 3 на
Таблица 2) извършва промяна по пълна бюджетна класификация на
параграфите и подпараграфите на Данъчните приходи с общински характер по
общинския бюджет към 01.12.2008 г., като завишава общо приходната част на
бюджета с 198 493 лв., в т.ч. на собствените данъчни приходи с 198 493 лв.
Таблица 2.
Наименование на приходите
§
Уточнен план
Уточнен план
към
към
01.11.2008 г.
01.12.2008 г.
1
2
3
4
11

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ С ОБЩИНСКИ
ХАРАКТЕР

Окончателен годишен (патентен) данък
Данък в/у недвижимите имоти
Данък в/у превозните средства
Данък при прид.на имущ.по дарения и
възм.нач.
Други данъци
ВСИЧКО ДАН.ПРИХОДИ С ОБЩ.ХАРАКТЕР:

01-03
13/01
13/03
13/04

110 000
700 000
800 000
1 000 000

114 862
713 162
870 582
1 108 300

20/00

23 000
2 633 000

24 587
2 831 493

10.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 198 493 лв. по т.
10 от настоящите решения, извършва увеличение към 01.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 198 493 лв., в частта на разходите за делегираните
от държавата дейности – дофинансирани с приходи с общински характер с 7 366
лв. и в частта на разходите за местни дейности с 191 127 лв., като увеличението
на бюджетните кредити се извършва по дейности и параграфи и подпараграфи,
както следва:
- делегирана от държавата дейност – дофинансирана с приходи с
общински характер 5 33 546 “Домове за деца – дофинансиране с
приходи с общински характер, дарения и други” с 7 366 лв., в т.ч. по
параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 7 366 лв.
в т.ч.: § 10-15 – 2 276 лв.
§ 10-20 – 5 047 лв.
§ 10-51 43 лв.
- местна дейност 4 02 431 “Детски ясли” с 23 242 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 23 242 лв.
в т.ч.: § 10-16 – 10 085 лв.
§ 10-20 – 13 157 лв.
- местна дейност 6 12 604 “Осветление на улици и площади” с 7 116 лв.,
в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 7 116 лв.
в т.ч.: § 10-16 – 7 116 лв.
- местна дейност 9 02 910 “Разходи за лихви” с 1 065 лв., в т.ч. по
параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 22-00 – 1 065 лв.
в т.ч.: § 22-21 – 1 065 лв.
- местна дейност 7 22 714 “Спортни бази за спорт за всички” с 9 000 лв.,
в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 9 000 лв.
в т.ч.: § 10-15 – 200 лв.
§ 10-16 – 8 800 лв.
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация” с 22 792 лв., в т.ч.
по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 22 792 лв.
в т.ч.: § 10-15 – 11 200 лв.
§ 10-16 – 7 430 лв.
§ 10-98 – 4 162 лв.
- местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ за деца от
една до 6 години” с 108 214 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
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§ 10-00 – 108 214 лв.
в т.ч.: § 10-11 – 51 490 лв.
§ 10-15 – 5 446 лв.
§ 10-16 – 14 496 лв.
§ 10-20 – 35 663 лв.
§ 10-30 518 лв.
§ 10-51 361 лв.
§ 10-62 240 лв.
- местна дейност 5 32 524 “Домашен социален патронаж, трапезарии и
други социални услуги” с 19 698 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи,
както следва:
§ 10-00 – 19 698 лв.
в т.ч.: § 10-11 – 15 379 лв.
§ 10-16 - 4 319 лв.
11. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 01.12.2008 г. на § 24-05 “Приходи от наеми на
имущество” по приходната част на общинския бюджет в размер на 299 618 лв. С
разликата между уточнения план към 01.12.2008 г. на § 24-05 “Приходи от
наеми на имущество” и уточнения към 01.11.2008 г. годишен план на същите,
извършва завишение на приходната част на бюджета на Общината към
01.12.2008 г. с 11 452 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата
сума, в частта на Другите неданъчни приходи със същата сума, в конкретност
на § 24-05 “Приходи от наеми на имущество” с 11 452 лв.
11.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 11 452 лв. по т.
11 от настоящите решения, извършва увеличение към 01.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 11 452 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 11 452 лв., като увеличението на бюджетните кредити се извършва
по дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – стопанска дейност” с 11 452 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 11 452 лв.
в т.ч. § 10-98 – 11 452 лв.
12. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
предвид Заповед № 392В/29.12.2008 г. на директора на I СОУ “Свети
Седмочисленици” – Търговище за завишение на бюджета на училището със
събраните суми от приходи от наеми на имущество в размер на 288 лв.,
извършва към 02.12.2008 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2008
г.:
- завишава приходната част на бюджета на Общината с 288 лв., в
частта на местните приходи с 288 лв., като завишението касае § 2405 “Приходи от наеми на имущество”;
- завишава разходната част на бюджета на Общината с 288 лв., в
частта на разходите за делегираните от държавата дейности –
дофинансирани с приходи с общински характер с 288 лв., като
завишението касае делегирана от държавата дейност –
дофинансирана с приходи с общински характер 3 03 322
“Общообразователни училища – I СОУ “Свети Седмочисленици” –
Търговище – дофинансиране с приходи с общински характер,
дарения и други”, а разпределението на завишенията на бюджетните
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кредити по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва:
§ 10-00 - 288 лв.
в т.ч. § 10-15 - 288 лв.
13. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 01.12.2008 г. на § 24-06 “Приходи от наеми на земя”
по приходната част на общинския бюджет в размер на 207 799 лв. С разликата
между уточнения план към 01.12.2008 г. на § 24-06 “Приходи от наеми на земя”
и уточнения към 01.11.2008 г. годишен план на същите, извършва завишение на
приходната част на бюджета на Общината към 01.12.2008 г. с 2 799 лв., в частта
на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Другите
неданъчни приходи със същата сума, в конкретност на § 24-06 “Приходи от
наеми на земя” с 2 799 лв.
13.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 2 799 лв. по т.
13 от настоящите решения, извършва увеличение към 01.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 2 799 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 2 799 лв., като увеличението на бюджетните кредити се извършва по
дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност” с 2 799 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 2 799 лв.
в т.ч. § 10-98 – 2 799 лв.
14. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 01.12.2008 г. на § 24-08 “Приходи от лихви по текущи
банкови сметки” по приходната част на общинския бюджет в размер на 237 433
лв. С разликата между уточнения план към 01.12.2008 г. на § 24-08 “Приходи от
лихви по текущи банкови сметки” и уточнения към 01.11.2008 г. годишен план
на същите, извършва намаление на приходната част на бюджета на Общината
към 01.12.2008 г. с 1 567 лв., в частта на местните неданъчни приходи със
същата сума, в частта на Другите неданъчни приходи със същата сума, в
конкретност на § 24-08 “Приходи от лихви по текущи банкови сметки” с 1 567
лв.
14.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното намаление на приходната му част с 1 567 лв. по т. 14
от настоящите решения, извършва намаление към 01.12.2008 г. и на разходната
част на бюджета с 1 567 лв., в частта на разходите за местни дейности с 1 567
лв., като намалението на бюджетните кредити се извършва по дейности и
параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност” с 1 567 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 1 567 лв.
в т.ч. § 10-98 – 1 567 лв.
15. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 01.12.2008 г. на § 28-02 “Глоби, санкции, неустойки,
наказателни лихви, обезщетения и начети” по приходната част на общинския
бюджет в размер на 45 659 лв. С разликата между уточнения план към
01.12.2008 г. на § 28-02 “Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви,
обезщетения и начети” и уточнения към 01.11.2008 г. годишен план на същите,
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извършва завишение на приходната част на бюджета на Общината към
01.12.2008 г. с 659 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата
сума, в частта на Другите неданъчни приходи със същата сума, в конкретност
на § 28-02 “Глоби, санкции, неустойки, наказателни лихви, обезщетения и
начети” с 659 лв.
15.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 659 лв. по т. 15
от настоящите решения, извършва увеличение към 01.12.2008 г. и на разходната
част на бюджета с 659 лв., в частта на разходите за местни дейности с 659 лв.,
като увеличението на бюджетните кредити се извършва по дейности и
параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност” с 659 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 659 лв.
в т.ч. § 10-98 – 659 лв.
16. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 01.12.2008 г. на § 41-00 “Приходи от концесии” по
приходната част на общинския бюджет в размер на 132 675 лв. С разликата
между уточнения план към 01.12.2008 г. на § 41-00 “Приходи от концесии” и
уточнения към 01.11.2008 г. годишен план на същите, извършва намаление на
приходната част на бюджета на Общината към 01.12.2008 г. с 2 325 лв., в частта
на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Другите
неданъчни приходи със същата сума, в конкретност на § 41-00 “Приходи от
концесии” с 2 325 лв.
16.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното намаление на приходната му част с 2 325 лв. по т. 16
от настоящите решения, извършва намаление към 01.12.2008 г. и на разходната
част на бюджета с 2 325 лв., в частта на разходите за местни дейности с 2 325
лв., като намалението на бюджетните кредити се извършва по дейности и
параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност” с 2 325 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 2 325 лв.
в т.ч. § 10-98 – 2 325 лв.
17. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 01.12.2008 г. на § 37-01 “Внесен ДДС (-)” по
приходната част на общинския бюджет в размер на 664 464 лв. със знак минус С
разликата между уточнения план към 01.12.2008 г. на § 37-01 “Внесен ДДС (-)”
и уточнения към 01.11.2008 г. годишен план на същите, извършва завишение на
приходната част на бюджета на Общината към 01.12.2008 г. с 5 382 лв., в частта
на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Другите
неданъчни приходи със същата сума, в конкретност на § 37-01 “Внесен ДДС (-)”
с 5 382 лв.
17.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 5 382 лв. по т.
17 от настоящите решения, извършва увеличение към 01.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 5 382 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 5 382 лв., като увеличението на бюджетните кредити се извършва по
дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
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местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност” с 5 382 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 5 382 лв.
в т.ч. § 10-98 – 5 382 лв.
18. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 01.12.2008 г. на § 37-02 “Внесен данък върху
приходите от стопанската дейност на бюджетните предприятия (-)” по
приходната част на общинския бюджет в размер на 19 973 лв. със знак минус. С
разликата между уточнения план към 01.12.2008 г. на § 37-02 “Внесен данък
върху приходите от стопанската дейност на бюджетните предприятия (-)” и
уточнения към 01.11.2008 г. годишен план на същите, извършва намаление на
приходната част на бюджета на Общината към 01.12.2008 г. с 531 лв., в частта
на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Другите
неданъчни приходи със същата сума, в конкретност на § 37-02 “Внесен данък
върху приходите от стопанската дейност на бюджетните предприятия (-)” с 531
лв.
18.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното намаление на приходната му част с 531 лв. по т. 18
от настоящите решения, извършва намаление към 01.12.2008 г. и на разходната
част на бюджета с 531 лв., в частта на разходите за местни дейности с 531 лв.,
като намалението на бюджетните кредити се извършва по дейности и параграфи
и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност” с 531 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 531 лв.
в т.ч. § 10-98 – 531 лв.
19. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище, предвид
получена в Регионален исторически музей – Търговище от Министерство на
културата финансова компенсация от 1 470 лв. за предоставен музеен експонат
за изложба в Япония и предвид получена финансова компенсация от търговско
дружество от 2 500 лв. по сключен договор за предоставено право на
изображение на експонат – собственост на музея, извършва към 12.12.2008 г.
следната промяна в приходната и разходната част на бюджета на Общината за
2008 г.:
- завишава плана на приходната част на бюджета с 3 970 лв., в частта на
местните приходи със същата сума, в частта на неданъчните приходи със
същата сума, в конкретност на § 36-19 “Други неданъчни приходи” с 3 970
лв.;
- завишава плана на разходната част на бюджета с 3 970 лв., в частта на
делегираните от държавата дейности – дофинансирани с приходи с
общински характер със същата сума, в делегирана от държавата дейност –
дофинансирана с приходи с общински характер 7 33 739 “Музеи и
художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с
регионален характер – дофинансиране с приходи с общински характер,
дарения и други” (за Регионален исторически музей) с 3 970 лв., като
разпределението на завишението на бюджетните кредити по параграфи и
подпараграфи се извършва, както следва:
§ 10-00 – 3 970 лв.
в т.ч. § 10-98 – 3 970 лв.
-
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На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-07 “Такси за битови отпадъци”
по приходната част на общинския бюджет в размер на 2 104 746 лв. С разликата
между уточнения план към 02.12.2008 г. на § 27-07 “Такси за битови отпадъци”
и уточнения план към 01.12.2008 г. на същите, извършва завишение на
приходната част на бюджета на Общината към 02.12.2008 г. с 169 131 лв., в
частта на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на
Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-07 “Такси за битови
отпадъци” с 169 131 лв.
20.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 169 131 лв. по т.
20 от настоящите решения, извършва увеличение към 02.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 169 131 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 169 131 лв., като увеличението на бюджетните кредити се извършва
по дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 6 22 623 “Чистота” с 145 870 лв., в т.ч. по
параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 145 870 лв.
в т.ч.: § 10-98 – 145 870 лв.
- местна дейност 6 22 627 “Управление на дейностите по
отпадъците” с 23 261 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи,
както следва:
§ 10-00 – 23 261 лв.
в т.ч.: § 10-98 – 23 261 лв.
21. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-01 “Такси за ползване на детски
градини” по приходната част на общинския бюджет в размер на 400 921 лв. С
разликата между уточнения план към 02.12.2008 г. на § 27-01 “Такси за
ползване на детски градини” и уточнения план към 01.11.2008 г. на същите,
извършва завишение на приходната част на бюджета на Общината към
02.12.2008 г. с 15 139 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата
сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-01
“Такси за ползване на детски градини” с 15 139 лв.
21.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 15 139 лв. по т.
21 от настоящите решения, извършва увеличение към 02.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 15 139 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 15 139 лв., като увеличението на бюджетните кредити се извършва
по дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ за
деца от една до 6 години” с 15 139 лв., разпределени по параграфи
и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 15 139 лв.
в т.ч. § 10-11 – 15 139 лв.
22. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-02 “Такси за ползване на детски
ясли и др. по здравеопазването” по приходната част на общинския бюджет в
размер на 103 885 лв. С разликата между уточнения план към 02.12.2008 г. на §
27-02 “Такси за ползване на детски ясли и др. по здравеопазването” и уточнения
план към 01.10.2008 г. на същите, извършва завишение на приходната част на
20.
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бюджета на Общината към 02.12.2008 г. с 3 885 лв., в частта на местните
неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси със същата
сума, в конкретност на § 27-02 “Такси за ползване на детски ясли и др. по
здравеопазването” с 3 885 лв.
22.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 3 885 лв. по т.
22 от настоящите решения, извършва увеличение към 02.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 3 885 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 3 885 лв., като увеличението на бюджетните кредити се извършва по
дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 4 02 431 “Детски ясли” с 3 885 лв., разпределени
по параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 3 885 лв.
в т.ч. § 10-11 – 3 885 лв.
23. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-04 “Такси за ползване на
домашен социален патронаж и др. общински социални услуги” по приходната
част на общинския бюджет в размер на 183 236 лв. С разликата между
уточнения план към 02.12.2008 г. на § 27-04 “Такси за ползване на домашен
социален патронаж и др. общински социални услуги” и уточнения план към
01.09.2008 г. на същите, извършва завишение на приходната част на бюджета на
Общината към 02.12.2008 г. с 6 236 лв., в частта на местните неданъчни
приходи със същата сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в
конкретност на § 27-04 “Такси за ползване на домашен социален патронаж и др.
общински социални услуги” с 6 236 лв.
23.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 6 236 лв. по т.
23 от настоящите решения, извършва увеличение към 02.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 6 236 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 6 236 лв., като увеличението на бюджетните кредити се извършва по
дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 5 32 524 “Домашен социален патронаж,
трапезарии и др. социални услуги” с 6 236 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 6 236 лв.
в т.ч. § 10-11 – 6 236 лв.
24. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-08 “Такси за ползване на
общежития и др. по образованието” по приходната част на общинския бюджет в
размер на 9 752 лв. С разликата между уточнения план към 02.12.2008 г. на § 2708 “Такси за ползване на общежития и др. по образованието” и уточнения към
01.11.2008 г. план на същите, извършва увеличение на приходната част на
бюджета на Общината към 02.12.2008 г. с 1 252 лв., в частта на местните
неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси със същата
сума, в конкретност на § 27-08 “Такси за ползване на общежития и др. по
образованието” с 1 252 лв.
24.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 1 252 лв. по т.
24 от настоящите решения, извършва завишение към 02.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 1 252 лв., в частта на разходите за делегираните
от държавата дейности – дофинансирани с приходи с общински характер с 1 252
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лв., като завишението на бюджетните кредити се извършва по дейности и
параграфи и подпараграфи, както следва:
- делегирана от държавата дейност – дофинансирана с приходи с
общински характер 3 03 332 “Общежития – дофинансиране с приходи
с общински характер, дарения и други” с 1 252 лв., разпределени по
параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 1 252 лв.
в т.ч. § 10-16 – 1 252 лв.
25. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-15 “Такси за откупуване на
гробни места” по приходната част на общинския бюджет в размер на 9 100 лв. С
разликата между уточнения план към 02.12.2008 г. на § 27-15 “Такси за
откупуване на гробни места” и уточнения към 01.11.2008 г. план на същите,
извършва завишение на приходната част на бюджета на Общината към
02.12.2008 г. с 2 100 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата
сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-15
“Такси за откупуване на гробни места” с 2 100 лв.
25.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 2 100 лв. по т.
25 от настоящите решения, извършва завишение към 02.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 2 100 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 2 100 лв., като завишението на бюджетните кредити се извършва по
дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали – основна дейност” с 2
100 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 2 100 лв.
в т.ч. § 10-20 – 2 100 лв.
26. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-16 “Туристически такси” по
приходната част на общинския бюджет в размер на 11 464 лв. С разликата
между уточнения план към 02.12.2008 г. на § 27-16 “Туристически такси” и
уточнения към 01.11.2008 г. план на същите, извършва завишение на
приходната част на бюджета на Общината към 02.12.2008 г. с 464 лв., в частта
на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси
със същата сума, в конкретност на § 27-16 “Туристически такси” с 464 лв.
26.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 464 лв. по т. 26
от настоящите решения, извършва завишение към 02.12.2008 г. и на разходната
част на бюджета с 464 лв., в частта на разходите за местни дейности с 464 лв.,
като завишението на бюджетните кредити се извършва по дейности и параграфи
и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност” с 464 лв., разпределени по параграфи и
подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 464 лв.
в т.ч. § 10-98 – 464 лв.
27. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
предвид Заповед № 392В/29.12.2008 г. на директора на I СОУ “Свети
Седмочисленици” – Търговище за завишение на бюджета на училището със
събраните суми от извършени административни услуги в размер на 80 лв.,
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извършва към 02.12.2008 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2008
г.:
- завишава приходната част на бюджета на Общината с 80 лв., в
частта на местните приходи с 80 лв., като завишението касае § 27-11
“Такси за административни услуги”;
- завишава разходната част на бюджета на Общината с 80 лв., в
частта на разходите за делегираните от държавата дейности –
дофинансирани с приходи с общински характер с 80 лв., като
завишението касае делегирана от държавата дейност –
дофинансирана с приходи с общински характер 3 03 322
“Общообразователни училища – I СОУ “Свети Седмочисленици” –
Търговище – дофинансиране с приходи с общински характер,
дарения и други”, а разпределението на завишенията на бюджетните
кредити по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва:
§ 10-00 - 80 лв.
в т.ч. § 10-15 - 80 лв.
28. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-05 “Такси за ползване на пазари,
тържища, панаири, тротоари, улични платна и други” по приходната част на
общинския бюджет в размер на 88 619 лв. С разликата между уточнения план
към 02.12.2008 г. на § 27-05 “Такси за ползване на пазари, тържища, панаири,
тротоари, улични платна и други” и уточнения към 01.09.2008 г. план на
същите, извършва намаление на приходната част на бюджета на Общината към
02.12.2008 г. с 11 371 лв., в частта на местните неданъчни приходи със същата
сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в конкретност на § 27-05
“Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и
други” с 11 371 лв.
28.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното намаление на приходната му част с 11 371 лв. по т.
28 от настоящите решения, извършва намаление към 02.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 11 371 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 11 371 лв., като намалението на бюджетните кредити се извършва по
дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация” с 11 371 лв.,
разпределени по параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 11 371 лв.
в т.ч. § 10-98 – 11 371 лв.
29. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-10 “Такси за технически услуги”
по приходната част на общинския бюджет в размер на 171 855 лв. С разликата
между уточнения план към 02.12.2008 г. на § 27-10 “Такси за технически
услуги” и уточнения към 01.10.2008 г. план на същите, извършва намаление на
приходната част на бюджета на Общината към 02.12.2008 г. с 8 145 лв., в частта
на местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси
със същата сума, в конкретност на § 27-10 “Такси за технически услуги” с 8 145
лв.
29.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното намаление на приходната му част с 8 145 лв. по т. 29
от настоящите решения, извършва намаление към 02.12.2008 г. и на разходната
част на бюджета с 8 145 лв., в частта на разходите за местни дейности с 8 145
лв., като намалението на бюджетните кредити се извършва по дейности и
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параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация” с 8 145 лв.,
разпределени по параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 8 145 лв.
в т.ч. § 10-98 – 8145 лв.
30. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище,
приема уточнен план към 02.12.2008 г. на § 27-29 “Други общински такси” по
приходната част на общинския бюджет в размер на 16 464 лв. С разликата
между уточнения план към 02.12.2008 г. на § 27-29 “Други общински такси” и
първоначалния план за 2008 г. на същите, извършва завишение на приходната
част на бюджета на Общината към 02.12.2008 г. с 15 364 лв., в частта на
местните неданъчни приходи със същата сума, в частта на Общинските такси
със същата сума, в конкретност на § 27-29 “Други общински такси” с 15 364 лв.
30.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на
бюджета след извършеното завишение на приходната му част с 15 364 лв. по т.
30 от настоящите решения, извършва завишение към 02.12.2008 г. и на
разходната част на бюджета с 15 364 лв., в частта на разходите за местни
дейности с 15 364 лв., като завишението на бюджетните кредити се извършва по
дейности и параграфи и подпараграфи, както следва:
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация” с 15 364 лв.,
разпределени по параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 15 364 лв.
в т.ч. § 10-98 – 15 364 лв.
ВТОРА ТОЧКА
С 29 гласа “за” и 2 гласа “въздържал се” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 2
1. Приема отчета за изпълнението на Програмата за управление през мандат 20072011 год. “Търговище – това са хората” за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 год.
ТРЕТА ТОЧКА
Д-р ЯворАлександров предложи промяна в текста на проекта за решение - в
Раздел І, т. 2, а именно:
2.Чл. 15
става: /в сила от 01.01.2009 г./ Размерът на данъка върху недвижимите имоти се
определя в размер на 1,00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Резултати от поименното гласуване на предложението:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
Х
Х
Х

21

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
19

12

0

С 19 гласа “за” и 12 гласа “против” предложението беше прието.
Резултати от поименното гласуване на цялото решение:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
24

6

0

С 24 гласа “за” и 6 гласа “против” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 3
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и Параграф
17/1/ от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за местните данъци и такси (ДВ бр. 105 от 2008 г.), Общинският съвет променя
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище,
както следва:
І. В Раздел І „Данък върху недвижимите имоти” се правят следните промени:
1. Чл. 7, ал. 4
било: Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1 680 лв.
включително.
става: (в сила от 01.01.2009 г.) Не се облагат с данък недвижими имоти с
данъчна оценка до 2520 лв. включително.
2. Чл. 15
било: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,5 на
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
става: (в сила от 01.01.2009 г.) Размерът на данъка върху недвижимите имоти се
определя в размер на 1,00 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
ІІ. В раздел ІІ „Данък върху наследствата” се правят следните промени:
Чл. 28
било: Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както
следва:
1. За братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над 250 хлв.
2. За лица, извън посочените в т. 1 – 5 на сто за наследствен дял над 250 хлв.
става: (в сила от 01.02.2009 г.) Данъкът се определя поотделно за всеки
наследник или заветник, както следва:
1. За братя и сестри и техните деца – 0,7 на сто за наследствен дял над
250
хлв.
2. За лица, извън посочените в т. 1 – 5 на сто за наследствен дял над 250 хлв.
ІІІ. В Раздел ІІІ „Данък върху придобиване на имущества по дарение и по възмезден
начин” се правят следните промени
Чл. 32
било: (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и
недвижимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства,
придобити по възмезден начин.
(2) Предмет на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно
придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.
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(3) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, внесени в страната като
нови.
става: (3) (в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни
средства, които не са регистрирани за движение в страната.
Чл. 35
било: (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона за
местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърленото
имущество в размер на:
а) 0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 5 на сто при дарение между лица, извън посочените в буква „а”.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 на сто върху
оценката на прехвърленото имущество, а при замяна – върху оценката на имуществото с повисока стойност.
става: (в сила от 01.02.2009 г.) (1) При дарение на имущество, както и в случаите
по чл. 44, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, данъкът се начислява върху
оценката на прехвърленото имущество в размер на:
а) 0,7 на сто – при дарение между братя и сестри и техните деца
б) 5 на сто при дарение между лица, извън посочените в буква „а”.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 2 на сто
върху оценката на прехвърленото имущество, а при замяна – върху оценката на
имуществото с по-висока стойност.
ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
28

0

0

С 28 гласа “за” , ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №4
1. Приема план- сметка по Приложение 1 за разходите за дейностите,
включващи необходимите разходи за :
1.1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци
1.2. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
други територии за обществено ползване.
1.3. Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото за
ТБО за гр.Търговище, кв.”Въбел”, кв.”Бряг”, с.Разбойна, с. Стража и селата в райони на
селата Съединение, Лиляк, Дралфа, Черковна, Макариополско, Надарево, Кралево.
1.4. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за твърди битови
отпадъци.
1.5. Други разходи, свързани с дейност „Чистота”.
Приложение 1
ПЛАН – СМЕТКА
за необходимите средства за осигуряване на съдове за битови отпадъци,
почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за
обществено ползване, събиране на битовите отпадъци и транспортирането им, поддържане,
експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци през 2009 г. в община
Търговище
І. Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1. Контейнери тип „Бобър”

=

60 000.00 лв.

2. Кошчета за битови отпадъци

=

2 000.00 лв.
62 000.00 лв.

ДДС 20 %

12400.00 лв.

Общо за раздел І:

74 400.00 лв.

ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване
1. Улично метене - ръчно:
=
437 880.00 лв.
2. Улично метене – машинно

=

122 200.00 лв.
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3. Миене на улици

=

35 000.00 лв.

4. Почистване на локални замърсявания

=

33 400.00 лв.

5. Извозване на отпадъци с товарен
Автомобил ГАЗ- 53 самосвал

=

223 000.00 лв.

6. Снегопочистване в гр. Търговище

=

60 000.00 лв.

7. Хигиенизиране на паркове и тревни площи

=

120 000.00 лв.

8. Почистване и поддържане на улични оттоци

=

45 000.00 лв.

9. Инспектори по чистотата към Общината

=

30 000.00 лв.

10. Общоградски инициативи и мероприятия

=

3 000.00 лв.

Общо:

1 110 080.00 лв.

ДДС 20%

222 016.00 лв.

Общо за раздел ІІ:

1 332 096.00 лв.

ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
1. С контейнери 2 куб.м.

=

18 368.00 лв.

2. С контейнери 4 куб.м.

=

20 872.00 лв.

3.1. Търговище

=

378 834.00 лв.

3.2. Кв. „Въбел” и с. Момино

=

30 264.00 лв.

3.3. Кв. „Бряг”

=

15 636.00 лв.

3.4. Район Съединение
=
(Съединение, Бистра, Давидово, Ралица, Голямо Соколово)

15 893.00 лв.

3. Със специализиран автомобил:

3.5. Район Лиляк
=
16 878.00 лв.
(Лиляк, Александрово, Пресиян, Цветница, Братово, Пайдушко,
Божурка, Г. Кабда)
3.6. Район Дралфа
=
24 473.00 лв.
(Дралфа, Здравец, Подгорица, Росина, Кошничари, Г. Ново, Кръшно,
Маково, Миладиновци)
3.7. Район Разбойна-Стража

=

16 898.00 лв.

3.8. Район Черковна
=
21 660.00 лв.
(Черковна, Вардун, Копрец, Търновца, Преселец, Драгановец, Пролаз)
3.9. Район Макариополско

=

21 098.00 лв.
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(Макариополско, Мировец, Пресяк, Твърдинци, Буйново, Буховци)
3.10. Район Надарево
=
19 130.00 лв.
(Надарево, Пробуда, Алваново, Ловец, Острец, Осен, В. Левски)
3.11. Район Кралево
(Кралево, Певец, Дългач, Баячево, Руец, Овчарово)

=

18 285.00 лв.

3.12. Предприятия в гр. Търговище (промишлена зона)

=

26 985.00 лв.

4. Площадки за контейнери

=

12 000.00 лв.

5. Фамилно компостиране

=

9 000.00 лв.

6. Ликвидиране селски сметища

=

20 000.00 лв.

Общо:

686 274.00 лв.

Други разходи
1. Ремонт на контейнери

=

14 400.00 лв.

2. Дезинсекция на съдове за смет

=

9 000.00 лв.
23 400.00 лв.

ДДС 20 %

4 680.00 лв.
28 080.00 лв.

Общо за раздел ІІІ:

714 354.00 лв.

ІV. Поддържане, експлоатация и мониторинг на
депото за битови отпадъци
1. ФРЗ – персонал

=

92 983.00 лв.

2. Обработка и запръстяване

=

117 466.00 лв.

3. Зимно поддържане на депото

=

10 000.00 лв.

4. Мониторинг и охарактеризиране на отпадъците

=

36 000.00 лв.

Общо:

256 449.00 лв.

Други разходи към депото за битови отпадъци:
- Почистване на шахти и утайници

6 200.00 лв.
ДДС 20 %

1 240.00 лв.
7 440.00 лв.

Общо за раздел ІV:

263 889.00 лв.
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V. Други разходи
1. Уведомления на лицата по чл. 64 от ЗМДТ за
дължимите такси
2. Реклами (рекламен клип и томбола)
3. Съфинансиране на Европейски проекти
„Околна среда”

20 000.00 лв.
5 000.00 лв.
350 000.00 лв.

Общо за раздел V:

375 000.00 лв.

Общо разходи по раздели І + ІІ + ІІІ + ІV + V:

2 759 739.00 лв.

Остатък от 2008 г.

424 090.00 лв.

Остават необходими средства за разходи по дейността

2 335 649.00 лв.

ПЕТА ТОЧКА
Д-р Явор Александров предложи промяна в текста на проекта за решение - в чл.
20 /1/, а именно:
чл.20 (1). Таксата за жилищни имоти на физически и юридически лица се определя в
размер на 1,9 на хиляда от данъчната оценка на имотите, в т.ч.
- 0,64 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване
- 0,26 на хиляда за обезвреждане на битовите отпадъци в депото за ТБО
- 1,00 на хиляда за чистотата на териториите за обществено ползване
Резултати от поименното гласуване на предложението:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
18

С 18 гласа “за” и 12 гласа “против”

12

0

предложението беше прието.

Резултати от поименното гласуване на цялото решение:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
24

4

2

С 24 гласа “за”, 4 гласа “против” и 2 гласа “въздържал се” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 5
29

1. На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.66,ал.1 и чл.67, ал.2 от ЗМДТ Общинският
съвет приема изменения и допълнения към Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище в глава „втора”
„Местни такси”, раздел І, „Такса за битови отпадъци”:
чл.16(2) – се отменя
чл. 18(1) Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните срокове: до 30
април, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.
чл.20 (1). Таксата за жилищни имоти на физически и юридически лица се определя в
размер на 1,9 на хиляда от данъчната оценка на имотите, в т.ч.
- 0,64 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване
- 0,26 на хиляда за обезвреждане на битовите отпадъци в депото за ТБО
- 1,00 на хиляда за чистотата на териториите за обществено ползване
(2). Таксата за нежилищни имоти на физически и юридически лица се определя в
размер на 3,20 на хиляда от отчетната стойност, в т.ч.
- 1,00 на хиляда за сметосъбиране и сметоизвозване
- 0,50 на хиляда за обезвреждане на битовите отпадъци в депото за ТБО
- 1,70 на хиляда за чистота на териториите за обществено ползване
(3). Таксата за нежилищни имоти с непроизводствена дейност, за които не е
организирано сметоизвозване и са извън регулационните граници на населените
места се определя на 0,6 на хиляда от данъчната оценка на имота за обслужване на
депото за ТБО.
(4). Такса за обслужване на съдове за битови отпадъци:
1. Таксата за обслужване на съдове за битови отпадъци, декларирани в дирекция
„Местни данъци и такси” към Община Търговище до края на предходната година за
оградени самостоятелни поземлени имоти на лица – търговци по смисъла на Търговския
закон, с производствена дейност разположени в регулационните граници на населените
места или извън тях се определя, както следва:
1.1. за контейнери 4 куб.м. с честота на извозване 24 пъти годишно – 2400 лв. с ДДС
1.2. за контейнери 2 куб.м. с честота на извозване 36 пъти годишно – 2486 лв. с. ДДС
1.3. за контейнери 1,1 куб.м тип „Бобър” с честота на извозване 104 пъти годишно –
2280 лв. с ДДС.
ШЕСТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
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Х
Х
Х
Х
Х
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Х
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
отсъства
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
28
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С 28 гласа “за” и 1 глас “въздържал се” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №6

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общински съвет Търговище дава съгласие Община Търговище да
кандидатства като бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013
г.”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4:
„Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и
укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските
агломерации”, с проектно предложение: “Укрепване на инфраструктура за
предотвратяване на свлачища на територията на община Търговище.”
СЕДМА ТОЧКА
Поради липса на мнозинство от две трети от общия брой на съветниците в
залата /22 съветника/ необходими за приемане на решението, докладната записка не
беше разгледана.
ОСМА ТОЧКА
Поради липса на мнозинство от две трети от общия брой на съветниците в
залата /22 съветника/ необходими за приемане на решението, докладната записка не
беше разгледана.
ДЕВЕТА ТОЧКА
Поради липса на мнозинство от две трети от общия брой на съветниците в
залата /22 съветника/ необходими за приемане на решението, докладната записка не
беше разгледана.
ДЕСЕТА ТОЧКА
Поради липса на мнозинство от две трети от общия брой на съветниците в
залата /22 съветника/ необходими за приемане на решението, докладната записка не
беше разгледана.
ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
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Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:
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С 4 гласа “за” и 17 гласа “въздържал се” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 7
1.

Не се приема решение за отдаване под наем на част от УПИ ХVІ, кв. 20 по плана
на гр. Търговище /или част от имот с кад. № 73626.504.13 по кадастралната карта
на гр. Търговище/
ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА

Д-р Красимир Мирев оттегли внесената за разглеждане докладна записка.
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№

Име, презиме, фамилия на общинския
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по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:
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С 10 гласа “за”, 1 глас “против” и 10 гласа “въздържал се” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 8
1.

Не се приема годишния план за ползване и разпределение на дървесината,
която ще се добива в Общинския горски фонд през 2009 година.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:

№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
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Х
Х
отсъства
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Х
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:
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С 21 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 9
1.

На основание чл. 8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната,
одобрява извършените разходи за командировки в страната за ІV-то
тримесечие на 2008 г. на д-р Красимир Мирев – кмет на Община Търговище
общо за 482.00 лв. и на инж. Николай Даскалов – председател на Общински
съвет Търговище, който не е извършил разходи за командировки в страната.
ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
С 21 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 10

На основание чл. 48, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на ОбС
Търговище, в чл. 48, ал. 2 наименованието на комисията по т. 6 придобива следния вид:
1. “Законност, контрол на решенията, опазване на обществения ред и
установяване на конфликт на интереси”.
2. Възлага на комисията по т. 1 от Решението да осъществява функциите по
чл. 25 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 12,45 ч.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
34

/инж. Николай Даскалов/
ПРОТОКОЛИСТ:
/Красимира Миланова/
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