ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ
П Р О Т О К О Л
№ 28
Общински съвет – Търговище на 22.12.2009 год. от 15.00 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 29 и отсъстваха 4, а именно:
Ваньо Серафимов, Венка Стоянова, Селиме Азиз и Стела Антонова.
На заседанието присъстваха: д-р Красимир Мирев – кмет на общината, Стоян
Станчев, Димитрина Петкова, Румяна Атанасова, Йовчо Йовчев – заместник кметове,
Валери Симеонов – секретар, Милко Петров, Дияна Габровска, инж. Иван Иванов и арх.
Елена Колева - директори на дирекции към общината, арх. Дияна Стефанова, Анна Панова,
Рая Матева, Светослава Русева, кметове на кметства, кметски наместници, журналисти,
граждани.
С 26 гласа “за” се прие заседанието да се излъчва по общинската кабелна
радиомрежа.
Инж. Николай Даскалов предложи да бъде включена нова точка към предварително
раздадения дневен ред.
С 26 гласа “за” предложението беше прието.
С 24 гласа “ЗА” и 2 “въздържал се” беше приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Полагане на клетва от нов общински съветник
Докл.: инж. Н. Даскалов
2. Промени по бюджета на Община Търговище за 2009 г.
Докл.: д-р Кр. Мирев
3. Актуализация на списък за капиталови разходи за 2009 г. и промени по бюджета на
Общината за 2009 година
Докл.: д-р Кр. Мирев
4. Приемане на план-сметка за разходи за услуги по хигиенизиране и чистота на
територии за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване в Община Търговище и
поддържане склада за твърди битови отпадъци за 2010 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. Продажба на общински поземлен имот по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
Докл.: Ст. Станчев
7. Предоставяне на безвъзмездно право на ползване
Докл.: Ст. Станчев
8. Отдаване под наем на части от имот – публична общинска собственост на
основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ПГИЧЕ “Митр. Андрей” Търговище
Докл.: Ст. Станчев
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9. Отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост на
основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС
Докл.: Ст. Станчев
10. Утвърждаване на продажни цени на общински земеделски земи по § 4 от ПЗР на
ЗСПЗЗ
Докл.: инж. Й. Йовчев
11. Ползване на общински мери и пасища за целите на чл. 41 от Закона за
подпомагане на земеделските производители
Докл.: инж. Й. Йовчев
12. Даване на съгласие за 24-часово излъчване на програмата на Ново Радио
Търговище по кабелната радиомрежа
Докл.: инж. Т. Райчев – общински съветник
13. Одобряване на план-график на дейностите, които Община Търговище ще
извърши за привеждане площадките за игра в съответствие с Наредба № 1 за условията и
реда за устройство и безопасността на площадките за игра /ДВ бр. 10 от 06.02.2009 г./
Докл.: д-р Кр. Мирев
14. Подписване на споразумение между Община Търговище, Министерството на
културата, Програма на ООН за развитие и следните библиотеки и читалища на територията
на общината – Регионална библиотека “Петър Стъпов” гр. Търговище и Народно читалище
“Михаил Донев” с. Лиляк
Докл.: Д. Петкова
15. Отчет за дейността на Общински съвет Търговище за периода май - ноември 2009
г.
Докл.: инж. Н. Даскалов
16. Промяна в състава на Постоянната комисия за Законност, контрол на решенията,
опазване на обществения ред и установяване на конфликт на интереси към Общински съвет
Търговище
Докл.: инж. Н. Даскалов

ПЪРВА ТОЧКА
Инж. Николай Даскалов прочете решенията на Общинска избирателна комисия
Търговище за предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник по негова
молба и обявяване за съветник в Общински съвет Търговище на господин Сейфи Джелилов
Хасанов.
Сейфи Джелилов Хасанов подписа клетвен лист и зае мястото си на общински
съветник в залата.
ВТОРА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Берхан Назимов Хасанов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Дарин Иванов Димитров
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Сейфи Джелилов Хасанов
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
не гласува
отсъства
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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С 28 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 от ПМС № 27/09.02.2009 г. за изпълнението на държавния
бюджет на РБ за 2009 г., извършва следните промени към 01.11.2009 г. между
бюджетните кредити по параграфите и подпараграфите за работна заплата и
други възнаграждения на персонала, вътрешно в отделните местни дейности
по бюджета на Община-Търговище за 2009 г., както следва:
- местна дейност 7 32 737 “Оркестри и ансамбли”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 80 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 80 лв.
- местна дейност 7 32 759 “Други дейности по културата”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 25 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 25 лв.
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката ЦМДИ”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 16 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 16 лв.
- местна дейност 5 32 524 “Домашен социален патронаж, трапезарии
и други социални услуги”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 72 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 72 лв.
- местна дейност 5 32 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и
други”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 78 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 78 лв.
- местна дейност 6 22 623 “Чистота”:
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2.

- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 17 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 17 лв.
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 01.11.2009 г. следното прехвърляне на бюджетни кредити
вътрешно в местните дейности по бюджета на Община-Търговище за 2009 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 8 32 831 “Управление, контрол и регулиране на
дейностите по транспорта и пътищата”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 25 000 лв.
§ 10-98 - с 3 000 лв.
ВСИЧКО: 28 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 28 000 лв.
ВСИЧКО: 28 000 лв.
- местна дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали – основна
дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 80 лв.
ВСИЧКО: 80 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-13 - с 80 лв.
ВСИЧКО: 80 лв.
- местна дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали – стопанска
дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-13 - с 157 лв.
§ 10-16 - с 404 лв.
§ 10-51 - с 80 лв.
ВСИЧКО: 641 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 376 лв.
§ 10-20 - с 265 лв.
ВСИЧКО: 641 лв.
- местна дейност 7 32 737 “Оркестри и ансамбли”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-02 - с 1 400 лв.
§ 10-16 - с 1 300 лв.
§ 10-98 - с 100 лв.
ВСИЧКО: 2 800 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-13 - с 1 500 лв.
§ 10-15 - с 300 лв.
§ 10-20 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 2 800 лв.
- местна дейност 7 32 759 “Други дейности по културата”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 670 лв.
ВСИЧКО: 670 лв.
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увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-13 - с 670 лв.
ВСИЧКО: 670 лв.
местна дейност 3 02 336 “Столове – основна дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 15 435 лв.
ВСИЧКО: 15 435 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-13 - с 5 510 лв.
§ 10-16 - с 9 925 лв.
ВСИЧКО: 15 435 лв.
местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката ЦМДИ”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-16 - с 8 200 лв.
§ 10-98 - с 1 105 лв.
ВСИЧКО: 9 305 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-13 - с 1 105 лв.
§ 10-15 – с 4 800 лв.
§ 10-20 - с 2 500 лв.
§ 10-51 - с 900 лв.
ВСИЧКО: 9 305 лв.
местна дейност 5 32 524 “Домашен социален патронаж, трапезарии
и други социални услуги”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 319 лв.
§ 10-16 - с 1 077 лв.
§ 10-20 - с 575 лв.
§ 10-30 - с 1 422 лв.
§ 10-40 - с 497 лв.
§ 10-62 - с 1 392 лв.
§ 10-92 - с 95 лв.
ВСИЧКО: 5 377 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 1 512 лв.
§ 10-13 - с 3 865 лв.
ВСИЧКО: 5 377 лв.
местна дейност 5 32 559 “Други служби и дейности по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 510 лв.
§ 10-16 - с 47 лв.
§ 10-40 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 1 557 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-11 - с 1 521 лв.
§ 10-20 - с 36 лв.
ВСИЧКО: 1 557 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и обединени
детски заведения”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
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§ 10-51 - с 1 000 лв.
ВСИЧКО: 1 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-13 - с 500 лв.
§ 10-40 - с 500 лв.
ВСИЧКО: 1 000 лв.
местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 5 682 лв.
ВСИЧКО: 5 682 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-15 - с 3 665 лв.
§ 10-20 - с 2 017 лв.
ВСИЧКО: 5 682 лв.
местна дейност 1 12 123 “Общински съвети”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-16 - с 350 лв.
§ 10-91 - с 36 лв.
ВСИЧКО: 386 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 31 лв.
§ 05-51 - с 2 лв.
§ 05-60 - с 2 лв.
§ 05-80 - с 1 лв.
§ 10-20 - с 350 лв.
ВСИЧКО: 386 лв.
местна дейност 5 32 525 “Клубове на пенсионера, инвалида и
други”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 85 лв.
ВСИЧКО: 85 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 72 лв.
§ 05-51 - с 8 лв.
§ 05-60 - с 4 лв.
§ 05-80 - с 1 лв.
ВСИЧКО: 85 лв.
местна дейност 6 22 622 “Озеленяване”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 11 лв.
ВСИЧКО: 11 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 7 лв.
§ 05-51 - с 3 лв.
§ 05-60 - с 1 лв.
ВСИЧКО: 11 лв.
местна дейност 6 22 623 “Чистота”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 39 лв.
ВСИЧКО: 39 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 33 лв.
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§ 05-51 - с 4 лв.
§ 05-60 - с 2 лв.
ВСИЧКО: 39 лв.
местна дейност 7 12 701 “Дейности по почивното дело и социалния
отдих – основна дейност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 47 лв.
ВСИЧКО: 47 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 40 лв.
§ 05-51 - с 5 лв.
§ 05-60 - с 2 лв.
ВСИЧКО: 47 лв.
местна дейност 7 22 714 “Спортни бази за спорт за всички”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 19 лв.
ВСИЧКО: 19 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 16 лв.
§ 05-51 - с 2 лв.
§ 05-60 - с 1 лв.
ВСИЧКО: 19 лв.
местна дейност 7 32 741 “Радиотранслационни възли”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 10 лв.
ВСИЧКО: 10 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 8 лв.
§ 05-51 - с 1 лв.
§ 05-60 - с 1 лв.
ВСИЧКО: 10 лв.
местна дейност 8 32 831 “Управление, контрол и регулиране на
дейностите по транспорта и пътищата”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 8 лв.
ВСИЧКО: 8 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 6 лв.
§ 05-51 - с 1 лв.
§ 05-60 - с 1 лв.
ВСИЧКО: 8 лв.
местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – стопанска дейност” (за общ. собственост):
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 31 лв.
ВСИЧКО: 31 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 26 лв.
§ 05-51 - с 3 лв.
§ 05-60 - с 2 лв.
ВСИЧКО: 31 лв.
местна дейност 3 02 337 “Извънучилищни дейности - ОДК”:
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намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 2 970 лв.
ВСИЧКО: 2 970 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-02 – с 400 лв.
§ 05-51 - с 40 лв.
§ 05-60 - с 20 лв.
§ 05-80 - с 10 лв.
§ 10-15 - с 2 500 лв.
ВСИЧКО: 2 970 лв.
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 01.11.2009 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 2009 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 21 990 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 21 990 лв.
в т.ч. § 10-13 – 20 104 лв.
§ 10-91 – 1 886 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 21 990 лв., в т.ч. по
параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 02-05 – 21 719 лв.
§ 05-51 –
165 лв.
§ 05-60 88 лв.
§ 05-80 18 лв.
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 3 02 337
“Извънучилищни дейности - ОДК” с 326 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 02-01 – 276 лв.
§ 05-51 – 37 лв.
§ 05-60 - 13 лв.
- увеличава бюджетните кредити за делегирана от държавата дейност
– дофинансирана с приходи с общински характер 3 03 337
“Извънучилищни дейности - ОДК – дофинансиране с приходи с
общински характер, дарения и други” с 326 лв., в т.ч. по параграфи
и подпараграфи, както следва:
§ 02-01 – 276 лв.
§ 05-51 – 37 лв.
§ 05-60 - 13 лв.
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 № 27/09.02.2009 г. за изпълнението на държавния
бюджет на РБ за 2009 г., извършва следните промени към 01.11.2009 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 2009 г., както
-
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следва:
делегирана от държавата дейност 7 31 751 “Библиотеки с
регионален характер”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 34 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 34 лв.
- делегирана от държавата дейност 1 11 122 “Общинска
администрация”:
- намалява бюджетните кредити по § 01-01 – с 65 лв.;
- намалява бюджетните кредити по § 01-02 – с 111 лв.;
- увеличава бюджетните кредити по § 02-09 – с 176 лв.
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 01.11.2009 г. следното прехвърляне на бюджетни кредити
вътрешно в делегираните от държавата дейности по бюджета на ОбщинаТърговище за 2009 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 7 31 739 “Музеи, художествени
галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с
регионален характер” (за Регионален исторически музей):
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-02 - с 502 лв.
§ 05-51 - с 220 лв.
§ 10-16 - с 431 лв.
§ 10-30 - с 392 лв.
ВСИЧКО: 1 545 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 05-80 - с 220 лв.
§ 10-13 - с 502 лв.
§ 10-14 - с 272 лв.
§ 10-15 - с 431 лв.
§ 10-62 - с 100 лв.
§ 10-98 - с 20 лв.
ВСИЧКО: 1 545 лв.
- делегирана от държавата дейност 7 31 739 “Музеи, художествени
галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с
регионален характер” (за Художествена галерия):
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-01 - с 100 лв.
§ 05-51 - с 2 лв.
§ 10-98 - с 670 лв.
ВСИЧКО: 772 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-02 - с 100 лв.
§ 05-80 - с 2 лв.
§ 10-13 - с 670 лв.
ВСИЧКО: 772 лв.
- делегирана от държавата дейност 7 31 751 “Библиотеки с
регионален характер”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-30 - с 500 лв.
§ 10-40 - с
80 лв.
-

5.
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6.

§ 10-51 - с 800 лв.
§ 10-52 - с 500 лв.
§ 10-91 - с 470 лв.
§ 10-98 - с 25 152 лв.
ВСИЧКО: 27 502 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 10-13 - с 826 лв.
§ 10-14 - с 2 880 лв.
§ 10-15 - с 1 070 лв.
§ 10-16 - с 16 052 лв.
§ 10-20 - с 6 674 лв.
ВСИЧКО: 27 502 лв.
- делегирана от държавата дейност 1 11 122 “Общинска
администрация”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 02-08 - с 353 лв.
ВСИЧКО: 353 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-02 - с 353 лв.
ВСИЧКО: 353 лв.
- делегирана от държавата дейност 2 11 219 “Други дейности по
отбрана”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 64 лв.
ВСИЧКО: 64 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 54 лв.
§ 05-51 - с 6 лв.
§ 05-60 - с 3 лв.
§ 05-80 - с 1 лв.
ВСИЧКО: 64 лв.
- делегирана от държавата дейност 2 21 239 “Други дейности по
вътрешната сигурност”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-91 - с 20 лв.
ВСИЧКО: 20 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-05 - с 17 лв.
§ 05-51 - с 1 лв.
§ 05-60 - с 1 лв.
§ 05-80 - с 1 лв.
ВСИЧКО: 20 лв.
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 следните компенсирани промени към 01.11.2009 г. на бюджетните
кредити между местните дейности в разходната част на бюджета на ОбщинаТърговище за 2009 г., без да се променя общия размер на бюджета, като
компенсираните промени на бюджетните кредити се осъществяват, както
следва:
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 6 12 603
“Водоснабдяване и канализация” с 2 000 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
10

§ 10-00 – 2 000 лв.
в т.ч. § 10-16 – 2 000 лв.
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 7 32 759 “Други
дейности по културата” с 5 304 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 5 304 лв.
в т.ч. § 10-98 – 5 304 лв.
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 6 12 606
“Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 31 000
лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 31 000 лв.
в т.ч. § 10-30 – 31 000 лв.
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 5 32 532 “Програми
за временна заетост” с 5 000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи,
както следва:
§ 05-51 – 3 500 лв.
§ 05-60 – 1 000 лв.
§ 05-80 – 500 лв.
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 1 12 123
“Общински съвети” с 12 000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи,
както следва:
§ 02-02 – 10 000 лв.
§ 05-51 – 1 000 лв.
§ 05-60 –
480 лв.
§ 05-80 –
340 лв.
§ 10-16 –
180 лв.
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 6 12 604
“Осветление на улици и площади” с 17 000 лв., в т.ч. по параграфи
и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 17 000 лв.
в т.ч. § 10-16 – 17 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 7 22 714 “Спортни
бази за спорт за всички” с 13 100 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 10 000 лв.
в т.ч. § 10-16 – 7 000 лв.
§ 10-20 – 3 000 лв.
§ 45-00 – 3 100 лв.
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 9 02 910 “Разходи
за лихви” с 1 900 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 22-00 – 1 900 лв.
в т.ч. § 22-21 – 1 900 лв.
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 8 32 831
“Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта
и пътища” с 12 000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 10-00 – 12 000 лв.
в т.ч. § 10-20 – 12 000 лв.
- увеличи бюджетните кредити за местна дейност 8 62 898 “Други
дейности по икономиката – към Общината – основна дейност” с 6
000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 6 000 лв.
11

в т.ч. § 10-20 – 6 000 лв.
увеличава бюджетните кредити за местна дейност 7 32 737
“Оркестри и ансамбли” с 5 304 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 5 304 лв.
в т.ч. § 10-13 – 5 304 лв.
7.
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,
предвид очакваното изпълнение за 2009 г. на § 27-05 „Такси за ползване на
пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.” по приходната част
на бюджета на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за
Общинските такси, приема уточнен план към 01.12.2009 г. на § 27-05 “Такси за
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.” по
приходната част на общинския бюджет в размер на 105 000 лв. С разликата
между уточнения план към 01.12.2009 г. на § 27-05 “Такси за ползване на
пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и др.” и уточнения към
01.10.2009 г. план на същите, извършва намаление на приходната част на
бюджета на Общината към 01.12.2009 г. с 10 000 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 др.” с 10 000 лв.
7.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на бюджета
след извършеното намаление на приходната му част с 10 000 лв. по т. 7 от
настоящите решения, извършва намаление към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 10 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 10 000 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 10 000 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 10 000 лв.
в т.ч.: § 10-98 – 10 000 лв.
8. 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, предвид очакваното
изпълнение за 2009 г. на § 27-10 „Такси за технически услуги” по приходната част на
бюджета на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за Общинските такси,
приема уточнен план към 01.12.2009 г. на § 27-10 “Такси за технически услуги” по
приходната част на общинския бюджет в размер на 135 000 лв. С разликата между
уточнения план към 01.12.2009 г. на § 27-10 “Такси за технически услуги” и уточнения към
01.10.2009 г. план на същите, извършва намаление на приходната част на бюджета на
Общината към 01.12.2009 г. с 5 000 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 5 000 лв.
8.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на бюджета след
извършеното намаление на приходната му част с 5 000 лв. по т. 8 от настоящите
решения, извършва намаление към 01.12.2009 г. и на разходната част на бюджета с 5
000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 5 000 лв., като намалението на
бюджетните кредити се извършва по дейности и параграфи и подпараграфи, както
следва:
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация” с 5 000 лв.,
разпределени по параграфи, а именно:
§ 10-00 – 5 000 лв.
в т.ч. § 10-98 – 5 000 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, предвид очакваното
изпълнение за 2009 г. на § 27-11 „Такси за административни услуги” по приходната част на
бюджета на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за Общинските такси,
приема уточнен план към 01.12.2009 г. на § 27-11 “Такси за административни услуги” по
приходната част на общинския бюджет в размер на 113 000 лв. С разликата между
уточнения план към 01.12.2009 г. на § 27-11 “Такси за административни услуги” и
уточнения към 01.10.2009 г. план на същите, извършва намаление на приходната част на
бюджета на Общината към 01.12.2009 г. с 12 000 лв., в частта на местните неданъчни
приходи със същата сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в конкретност на
§ 27-11 “Такси за административни услуги” с 12 000 лв.
9.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на бюджета
след извършеното намаление на приходната му част с 12 000 лв. по т. 9 от
настоящите решения, извършва намаление към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 12 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 12 000 лв., като
намалението на бюджетните кредити се извършва по дейности и параграфи и
подпараграфи, както следва:
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация” с 12 000 лв.,
разпределени по параграфи, а именно:
§ 10-00 – 12 000 лв.
в т.ч. § 10-98 – 12 000 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, предвид очакваното
изпълнение за 2009 г. на § 27-16 „Туристически такси” по приходната част на бюджета на
Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за Общинските такси, приема
уточнен план към 01.12.2009 г. на § 27-16 “Туристически такси” по приходната част на
общинския бюджет в размер на 15 000 лв. С разликата между уточнения план към
01.12.2009 г. на § 27-16 “Туристически такси” и уточнения към 01.10.2009 г. план на
същите, извършва завишение на приходната част на бюджета на Общината към 01.12.2009
г. с 3 000 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 3 000
лв.
10.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на бюджета
след извършеното завишение на приходната му част с 3 000 лв. по т. 10 от
настоящите решения, извършва завишение към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 3 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 3 000 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 3 000 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 3 000 лв.
в т.ч.: § 10-98 – 3 000 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, предвид очакваното
изпълнение за 2009 г. на § 27-15 „Такси за откупуване на гробни места” по приходната част
на бюджета на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за Общинските
такси, приема уточнен план към 01.12.2009 г. на § 27-15 “Такси за откупуване на гробни
места” по приходната част на общинския бюджет в размер на 11 600 лв. С разликата между
уточнения план към 01.12.2009 г. на § 27-15 “Такси за откупуване на гробни места” и
уточнения към 01.10.2009 г. план на същите, извършва завишение на приходната част на
бюджета на Общината към 01.12.2009 г. с 2 000 лв., в частта на местните неданъчни
приходи със същата сума, в частта на Общинските такси със същата сума, в конкретност на
9.
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§ 27-15 “Такси за откупуване на гробни места” с 2 000 лв.
11.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на бюджета
след извършеното завишение на приходната му част с 2 000 лв. по т. 11 от
настоящите решения, извършва завишение към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 2 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 2 000 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 2 000 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи, а
именно:
§ 10-00 – 2 000 лв.
в т.ч. § 10-13 – 1 200 лв.
§ 10-62 – 800 лв.
12. 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, предвид очакваното
изпълнение за 2009 г. на § 27-01 „Такси за ползване на детски градини” по приходната част
на бюджета на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за Общинските
такси, приема уточнен план към 01.12.2009 г. на § 27-01 “Такси за ползване на детски
градини” по приходната част на общинския бюджет в размер на 450 837 лв. С разликата
между уточнения план към 01.12.2009 г. на § 27-01 “Такси за ползване на детски градини” и
уточнения към 01.10.2009 г. план на същите, извършва завишение на приходната част на
бюджета на Общината към 01.12.2009 г. с 20 000 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 20 000 лв.
12.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на бюджета
след извършеното завишение на приходната му част с 20 000 лв. по т. 12 от
настоящите решения, извършва завишение към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 20 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 20 000 лв., като
завишението на бюджетните кредити се извършва по дейности и параграфи и
подпараграфи, както следва:
- местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” с 20
000 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 20 000 лв.
в т.ч. § 10-13 – 20 000 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, предвид очакваното
изпълнение за 2009 г. на § 27-02 „Такси за ползване на детски ясли и други по
здравеопазването” по приходната част на бюджета на Общината, в частта му за местните
приходи, в частта им за Общинските такси, приема уточнен план към 01.12.2009 г. на § 2702 “Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването” по приходната част на
общинския бюджет в размер на 106 790 лв. С разликата между уточнения план към
01.12.2009 г. на § 27-02 “Такси за ползване на детски ясли и други по здравеопазването” и
уточнения към 01.10.2009 г. план на същите, извършва намаление на приходната част на
бюджета на Общината към 01.12.2009 г. с 2 000 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 други по здравеопазването” с 2 000 лв.
13.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на бюджета
след извършеното намаление на приходната му част с 2 000 лв. по т. 13 от
настоящите решения, извършва намаление към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 2 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 2 000 лв., като
намалението на бюджетните кредити се извършва по дейности и параграфи и
подпараграфи, както следва:
- местна дейност 4 02 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи
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в ОДЗ” с 2 000 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи, а
именно:
§ 10-00 – 2 000 лв.
в т.ч. § 10-11 – 500 лв.
§ 10-15 – 500 лв.
§ 10-20 – 1 000 лв.
14. 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 01.11.2009 г.
следното прехвърляне на бюджетни кредити вътрешно в делегираните от държавата
дейности – дофинансирани с приходи с общински характер по бюджета на ОбщинаТърговище за 2009 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 – дофинансирана с приходи с общински
характер 2 13 219 “Други дейности по отбрана – дофинансиране с
приходи с общински характер, дарения и други”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-20 - с 318 лв.
ВСИЧКО: 318 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-02 - с 250 лв.
§ 05-51 - с 14 лв.
§ 05-60 - с 9 лв.
§ 05-80 - с 5 лв.
§ 10-98 - с 40 лв.
ВСИЧКО: 318 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, предвид очакваното
изпълнение за 2009 г. на § 27-29 „Други общински такси” по приходната част на бюджета
на Общината, в частта му за местните приходи, в частта им за Общинските такси, приема
уточнен план към 01.12.2009 г. на § 27-29 “Други общински такси” по приходната част на
общинския бюджет в размер на 57 152 лв. С разликата между уточнения план към
01.12.2009 г. на § 27-29 “Други общински такси” и уточнения към 01.10.2009 г. план на
същите, извършва намаление на приходната част на бюджета на Общината към 01.12.2009
г. с 10 000 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 10
000 лв.
15.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на бюджета
след извършеното намаление на приходната му част с 10 000 лв. по т. 15 от
настоящите решения, извършва намаление към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 10 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 10 000 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 10 000 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 10 000 лв.
в т.ч.: § 10-98 – 10 000 лв.
16. 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 следните
компенсирани промени към 01.12.2009 г. на бюджетните кредити между местните дейности
в разходната част на бюджета на Община-Търговище за 2009 г., без да се променя общия
размер на бюджета, като компенсираните промени на бюджетните кредити се
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осъществяват, както следва:
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 9 02 998 “Резерв”, § 97-00
с 18 118 лв.
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 5 32 532 “Програми за
временна заетост” с 2 000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 10-00 – 2 000 лв.
в т.ч. § 10-13 – 1 000 лв.
§ 10-15 – 1 000 лв.
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 6 12 619 “Други дейности
по жилищното строителство, благоустройството и регионалното
развитие” с 5 000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 5 000 лв.
в т.ч. § 10-30 – 5 000 лв.
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 7 22 714 “Спортни бази за
спорт за всички” с 6 000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 10-00 – 2 900 лв.
в т.ч. § 10-16 – 2 900 лв.
§ 45-00 – 3 100 лв.
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 6 12 606 “Изграждане,
ремонт и поддържане на уличната мрежа” с 6 000 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 6 000 лв.
в т.ч. § 10-30 – 6 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 1 12 122 “Общинска
администрация” с 17 118 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 10-00 – 17 118 лв.
в т.ч. § 10-98 – 17 118 лв.
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 8 62 898 “Други дейности
по икономиката – към Общината – основна дейност” с 20 000 лв., в т.ч. по
параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 20 000 лв.
в т.ч. § 10-98 – 20 000 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, предвид очакваното
изпълнение на Другите неданъчни приходи по общинския бюджет за 2009 г. в частта му за
местните приходи, приема уточнен план към 01.12.2009 г. на всичко Други неданъчни
приходи в частта на местните приходи в размер на 1 023 793 лв., в т.ч. по пълна бюджетна
класификация, съгласно к. 4 на Таблица 1А. С разликата между уточнения план към
01.12.2009 г. на Други неданъчни приходи по приходната част на общинския бюджет в
частта на местните приходи и уточнения към 26.11.2009 г. годишен план на същите (к. 4 –
к. 3 на Таблица 1А) извършва промяна по пълна бюджетна класификация на параграфите
и подпараграфите на Другите неданъчни приходи по общинския бюджет в частта му за
местните приходи към 01.12.2009 г., като завишава общо приходната част на бюджета с 37
000 лв., в т.ч. завишава плана на местните неданъчни приходи със същата сума, в т.ч.
завишава плана на всичко Други неданъчни приходи в частта на местните приходи с 37 000
лв.
Таблица 1А.
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Наименование на приходите

§

1
2
ДРУГИ НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
Нетни приходи от продажби на услуги, стоки24-04
и продукция
Приходи от наеми на имущество
24-05
Приходи от наеми на земя
24-06
Приходи от дивиденти
24-07
Приходи от лихви по текущи банкови с-ки 24-08
Глоби, санкции, неустойки, наказ. лихви,
28-02
обезщетения и начети
Приходи от концесии
41-00
Внесен ДДС (-)
37-01
Внесен данък в/у приходите от стопан.
37-02
дейност на бюдж. предприятия (-)
Внесени други данъци, такси и вноски върху37-09
продажбите (-)
Реализирани курсови разлики от валутни36-01
операции (нето)
Получени застрахователни обезщ. за ДМА 36-11
Други неданъчни приходи
36-19
Дарения, помощи, и др. безвъзм. получени 45-01
суми от страната
ВСИЧКО ДР. НЕДАНЪЧ. ПРИХОДИ:

Уточнен план
към
26.11.2009 г.

Уточнен план
към
01.12.2009 г.

3

4

289 276

295 276

330 000
90 000
185 519
90 000
50 000

370 000
106 000
185 519
71 000
50 000

155 000
- 357 836
- 20 118

124 004
- 381 201
- 20 885

- 2 690

- 2 691

- 130

- 130

178
163 537
14 057

178
212 666
14 057

986 793

1 023 793

17.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазването на балансираността на бюджета
след извършеното завишение на приходната му част с 37 000 лв. по т. 17 от
настоящите решения, извършва завишение към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 37 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 37 000 лв., като
завишението на бюджетните кредити се извършва по дейности и параграфи, както
следва:
- местна дейност 7 32 745 “Обредни домове и зали – стопанска дейност” с 6
000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 6 000 лв.
в т.ч.: § 10-15 – 1 101 лв.
§ 10-16 – 2 564 лв.
§ 10-20 – 2 235 лв.
§ 10-40 – 100 лв.
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация” с 31 000 лв., в т.ч. по
параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 31 000 лв.
в т.ч.: § 10-15 – 4 000 лв.
§ 10-16 – 5 000 лв.
§ 10-20 – 18 000 лв.
§ 10-92 – 4 000 лв.
18. 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 следните
компенсирани промени към 01.12.2009 г. на бюджетните кредити между местните дейности
в разходната част на бюджета на Община-Търговище за 2009 г., без да се променя общия
размер на бюджета, като компенсираните промени на бюджетните кредити се
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осъществяват, както следва:
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 7 32 759 “Други дейности
по културата” с 50 000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 10-00 – 50 000 лв.
в т.ч. § 10-98 – 50 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 6 12 604 “Осветление на
улици и площади” с 8 000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 10-00 – 8 000 лв.
в т.ч. § 10-16 – 8 000 лв.
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 1 12 122 “Общинска
администрация” с 42 000 лв., в т.ч. по параграфи и подпараграфи, както
следва:
§ 10-00 – 42 000 лв.
в т.ч. § 10-13 – 1 500 лв.
§ 10-15 – 10 500 лв.
§ 10-16 – 4 000 лв.
§ 10-30 – 2 000 лв.
§ 10-40 – 7 000 лв.
§ 10-51 – 2 000 лв.
§ 10-62 – 6 000 лв.
§ 10-92 – 4 000 лв.
§ 10-98 – 5 000 лв.
19. 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, предвид очакваното
изпълнение на Данъчните приходи с общински характер по общинския бюджет за 2009 г.,
приема уточнен план към 01.12.2009 г. на всичко Данъчни приходи с общински характер в
размер на 2 219 000 лв., в т.ч. по пълна бюджетна класификация, съгласно к. 4 на Таблица
2А. С разликата между уточнения план към 01.12.2009 г. на Данъчните приходи с
общински характер по приходната част на общинския бюджет и уточнения план към
01.11.2009 г. на същите (к. 4 – к. 3 на Таблица 2А) извършва промяна по пълна бюджетна
класификация на параграфите и подпараграфите на Данъчните приходи с общински
характер по общинския бюджет към 01.12.2009 г., като намалява плана общо на приходната
част на бюджета с 19 000 лв., в т.ч. намалява плана на местните приходи със същата сума, в
т.ч. намалява плана на всичко Данъчни приходи с общински характер с 19 000 лв.
Таблица 2А.
Наименование на приходите
§
Уточнен план
Уточнен план
към
към
01.11.2009 г.
01.12.2009 г.
1
2
3
4
ДАНЪЧНИ
ХАРАКТЕР

ПРИХОДИ

С

ОБЩИНСКИ

Окончателен годишен (патентен) данък
01-03
Данък в/у недвижимите имоти
13/01
Данък в/у превозните средства
13/03
Данък при прид.на имущ.по дарения и13/04
възм.нач.
Други данъци
20/00
ВСИЧКО
ДАН.ПРИХОДИ
С
ОБЩ.ХАРАКТЕР:

115 000
650 000
900 000
565 000

115 000
630 000
900 000
565 000

8 000
2 238 000

9 000
2 219 000

19.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазване на балансираността на общинския
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бюджет извършеното намаление на приходната му част с 19 000 лв. по т. 19 от
настоящите решения, извършва намаление към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 19 000 лв., в частта на разходите за местни дейности с 19 000 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 19 000 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 19 000 лв.
в т.ч.: § 10-98 – 19 000 лв.
20. 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, предвид очакваното
изпълнение за 2009 г. на Постъпленията от продажба на нефинансови активи по приходната
част на бюджета на Общината, в частта му за местните неданъчни приходи, приема уточнен
план към 01.12.2009 г. на Постъпленията от продажба на нефинансови активи общо в
размер на 1 356 000 лв., в т.ч. по пълна бюджетна класификация, съгласно к. 4 на Таблица
3А. С разликата между уточнения план към 01.12.2009 г. на Постъпленията от продажба на
нефинансови активи по приходната част на общинския бюджет в частта му за местните
приходи и уточнения план към 01.11.2009 г. на същите (к. 4 – к. 3 на Таблица 3А)
извършва промяна по пълна бюджетна класификация на параграфите и подпараграфите на
Постъпленията от продажба на нефинансови активи по общинския бюджет към 01.12.2009
г., като завишава общо приходната част на бюджета с 383 000 лв., в т.ч. завишава плана на
местните неданъчни приходи със същата сума, в т.ч. завишава плана на всичко
Постъпления от продажба на нефинансови активи с 383 000 лв.
Таблица 3А.
Наименование на приходите
§
Уточнен план къмУточнен план към
01.11.2009 г.
01.12.2009 г.
1
2
3
4
ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА
НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ
Постъпления от продажба на сгради
40-22
38 000
39 196
Постъпления от продажба на др. ДМА
40-29
Постъпления от продажба на НДА
40-30
278 000
662 014
Постъпления от продажба на земя
40-40
657 000
654 790
ВСИЧКО
ПОСТЪПЛЕНИЯ
ОТ
973 000
1 356 000
ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ
АКТИВИ:
20.1. На основание чл. 18 от ЗОБ, с цел запазване балансираността на общинския
бюджет след извършеното завишение на приходната му част с 383 000 лв. по т. 20 от
настоящите решения, извършва завишение към 01.12.2009 г. и на разходната част на
бюджета с 383 000 лв., в частта на разходите за делегираните от държавата дейности
дофинансирани с приходи с общински характер с 57 500 лв. и в частта на разходите
за местни дейности с 325 500 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 5 33 546 „Домове за деца - дофинансиране с
приходи с общински характер, дарения и други” с 36 300 лв.,
разпределени по параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 36 300 лв.
в т.ч. § 10-11 – 1 119 лв.
§ 10-15 – 1 070 лв.
§ 10-16 – 33 787 лв.
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-

-

-

-

-

§ 10-20 –
54 лв.
§ 10-40 –
134 лв.
§ 10-62 –
136 лв.
делегирана от държавата дейност – дофинансирана с приходи с
общински характер 5 33 554 „Защитени жилища - дофинансиране с
приходи с общински характер, дарения и други” (Защитено
жилище – с. Лиляк) с 4 300 лв., разпределени по параграфи и
подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 4 300 лв.
в т.ч. § 10-11 – 1 300 лв.
§ 10-12 – 149 лв.
§ 10-13 – 1 550 лв.
§ 10-15 – 287 лв.
§ 10-16 – 463 лв.
§ 10-20 – 264 лв.
§ 10-40 –
67 лв.
§ 10-51 – 145 лв.
§ 10-62 –
75 лв.
делегирана от държавата дейност – дофинансирана с приходи с
общински характер 4 03 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени
групи в ОДЗ - дофинансиране с приходи с общински характер,
дарения и други” с 16 900 лв., разпределени по параграфи и
подпараграфи, а именно:
§ 02-08 – 16 900 лв.
местна дейност 3 02 311 “Целодневни детски градини и ОДЗ” с 150
000 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 150 000 лв.
в т.ч. § 10-11 – 45 000 лв.
§ 10-15 – 2 600 лв.
§ 10-16 – 66 000 лв.
§ 10-20 – 32 000 лв.
§ 10-30 – 4 400 лв.
местна дейност 4 02 431 “Детски ясли, детски кухни и яслени групи
в ОДЗ” с 56 136 лв., разпределени по параграфи и подпараграфи, а
именно:
§ 10-00 – 56 136 лв.
в т.ч. § 10-11 – 16 600 лв.
§ 10-13 – 10 796 лв.
§ 10-15 –
750 лв.
§ 10-16 – 12 550 лв.
§ 10-20 – 13 700 лв.
§ 10-40 – 1 530 лв.
§ 10-62 –
210 лв.
местна дейност 5 32 524 “Домашен социален патронаж, трапезарии
и други социални услуги” с 40 000 лв., разпределени по параграфи и
подпараграфи, а именно:
§ 10-00 – 40 000 лв.
в т.ч. § 10-11 – 27 216 лв.
§ 10-13 –
300 лв.
§ 10-15 – 2 006 лв.
§ 10-16 – 7 734 лв.
§ 10-20 – 1 100 лв.
§ 10-30 – 444 лв.
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21.

22.

23.

24.

§ 10-40 –
600 лв.
§ 10-62 –
600 лв.
- местна дейност 1 12 122 “Общинска администрация” с 34 864 лв.,
разпределени по параграфи, а именно:
§ 10-00 – 34 864 лв.
в т.ч. § 10-16 – 15 864 лв.
§ 10-20 – 19 000 лв.
- местна дейност 8 62 898 “Други дейности по икономиката – към
Общината – основна дейност” с 44 500 лв., в т.ч. по параграфи и
подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – 44 500 лв.
в т.ч.: § 10-20 – 20 000 лв.
§ 10-98 – 24 500 лв.
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 получените по
валутната сметка на Общината постъпления на 01.12.2009 г. и 02.12.2009 г. съответно 39
737.35 евро и 119 212.03 евро от МФ по проект BG2005/017-353.01.03.04 “Подобряване
инфраструктурата на квартал “Малчо Малчев” с концентрирано ромско население” и
превалутирани и постъпили по бюджетната сметка на Общината и предвид превеждането
на 04.12.2009 г. на сумата от 310 593 лв. от бюджета към Специалния фонд за инвестиции и
дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2009 г. на Община-Търговище, с което
се възстановява временния безлихвен заем по т. 17 от Решение № 1, Протокол №
27/26.11.2009 г. на ОбС-Търговище, намалява към 04.12.2009 г. приходната част на
общинския бюджет с 310 593 лв., в частта на местните приходи с 310 593 лв., като
намалението касае § 76-00 “Временни безлихвени заеми м/у бюджетни и извънбюджетни с/
ки/фондове (нето)”, подпараграф 76-12 “Погасени заеми (-)”.
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 възстановения
временен безлихвен заем по т. 17 от Решение № 1, Протокол № 27/26.11.2009 г. на ОбСТърговище на 04.12.2009 г. от бюджета в Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни
активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2009 г. на Община-Търговище, приема уточнени
планови параметри към 04.12.2009 г. на План-сметката на Специалния фонд за инвестиции
и дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2009 г. на Община-Търговище
съгласно Приложение № 1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА прехвърля към 22.12.2009 г. под формата на
временен безлихвен заем от Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по чл.
10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2009 г. на Община-Търговище по Банковата извънбюджетна
сметка с код 7443 за средства по проекти за 2009 г. на Община-Търговище сумата от 5 400
лв., необходими за издаване на разрешение за ползване, съгласно Тарифа № 14 за таксите,
които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, по проект
“Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и
териториално сближаване на община Търговище” по договор № BG161PO001/2.102/2007/004 по ОПРР за 7 броя пътни отсечки, поради забавяне на междинно плащане от
Управляващия орган.
Срокът на възстановяване на временния безлихвен заем е до възстановяване на средствата
от Управляващия орган.
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 предоставянето на
временен безлихвен заем в размер на 5 400 лв. от Специалния фонд за инвестиции и
дълготрайни активи по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2009 г. на Община-Търговище по
Банковата извънбюджетна сметка с код 7443 за средства по проекти за 2009 г. на ОбщинаТърговище по т. 23 от настоящите решения, приема уточнени планови параметри към
22.12.2009 г. на План-сметката на Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи
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по чл. 10, ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2009 г. на Община-Търговище и на Банковата
извънбюджетна сметка с код 7443 за средства по проекти за 2009 г. на Община-Търговище,
съгласно съответно Приложения №№ 2 и 3.
ТРЕТА 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.
32.
33.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
не гласува
отсъства
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
28

0

0

С 28 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 2
Приема актуализация на списъка за капиталови разходи, като промяната е
компенсирана и касае обекти, финансирани със средства от целева субсидия за
капиталови разходи от РБ, съгласно Приложение № 1.
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, предвид
извършените по т. 1 от настоящите решения промени в Разчета за финансиране на
капиталовите разходи за 2009 г. на Общината, в частта му за финансиране със
1.
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средства от РБ, извъшва следните компенсирани промени на бюджетните кредите за
капиталови разходи между местните дейности в разходната част на бюджета на
Общината за 2009г., без да се променя общия размер на бюджета, като
компенсираните промени на бюджетните кредити за капиталови разходи се
осъществяват както следва:
• Намалява общо бюджетните кредите за капиталови разходи, с източник на
финансиране със средства от РБ с 311 лева, в т. число намалява бюджетните
кредити за капиталови разходи в местните дейности с 311 лева, като
разпределението на намалението на бюджетните кредити за капиталови
разходи, с източник на финансиране със средства от РБ се извършва по
дейности и по параграфи, както следва:
- местна дейност 6 22 626 “Пречистване на отпадъчните води от
населените места” с 300 лева, разпределени по параграфи, а именно:
§ 52-00 - 300 лева
Всичко капиталови разходи: 300 лева
- местна дейност 6 12 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа” с 10 лева, разпределени по параграфи, а именно:
§ 53-00 -10 лева
Всичко капиталови разходи: 10 лева
- местна дейност 8 32 832 “Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища” с 1 лева, разпределени по
параграфи, а именно:
§ 53-00 -1 лев
Всичко капиталови разходи: 1 лев
• Увеличава общо бюджетните кредите за капиталови разходи, с източник на
финансиране със средства от РБ с 311 лева, в т. число увеличава бюджетните
кредити за капиталови разходи в местните дейности с 311 лева, като
разпределението на увеличението на бюджетните кредити за капиталови
разходи, с източник на финансиране със средства от РБ се извършва по
дейности и по параграфи, както следва:
- местна дейност 6 22 626 “Пречистване на отпадъчните води от
населените места” с 300 лева, разпределени по параграфи, а именно:
§ 52-00 - 300 лева
Всичко капиталови разходи: 300 лева
- местна дейност 6 12 619 “Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие” с 10
лева, разпределени по параграфи, а именно:
§ 51-00 -10 лева
Всичко капиталови разходи: 10 лева
- местна дейност 8 32 832 “Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища” с 1 лева, разпределени по
параграфи, а именно:
§ 51-00 -1 лев
Всичко капиталови разходи: 1 лев
2. Приема актуализация на списъка за капиталови разходи, като промяната е
компенсирана и касае обекти, финансирани със собствени бюджетни средства,
съгласно Приложение № 2.
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
извършените по т. 3 от настоящите решения промени в Разчета за финансиране на
капиталовите разходи за 2009 г. на Общината, в частта му за финансиране със
собствени бюджетни средства, извъшва следните компенсирани промени на
бюджетните кредите за капиталови разходи между местните дейности в разходната
23

част на бюджета на Общината за 2009 г., без да се променя общия размер на
бюджета, като компенсираните промени на бюджетните кредити за капиталови
разходи се осъществяват както следва:
• Намалява общо бюджетните кредите за капиталови разходи, с източник на
финансиране със средства от РБ с 4 лева, в т. число намалява бюджетните
кредити за капиталови разходи в местните дейности с 4 лева, като
разпределението на намалението на бюджетните кредити за капиталови
разходи, с източник на финансиране със собствени бюджетни средства се
извършва по дейности и по параграфи, както следва:
- местна дейност 6 22 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа” с 4 лева, разпределени по параграфи, а именно:
§ 52-00 - 4 лева
Всичко капиталови разходи: 4 лева
• Завишава общо бюджетните кредите за капиталови разходи, с източник на
финансиране със средства от РБ с 4 лева, в т. число завишава бюджетните
кредити за капиталови разходи в местните дейности с 4 лева, като
разпределението на завишението на бюджетните кредити за капиталови
разходи, с източник на финансиране със собствени бюджетни средства се
извършва по дейности и по параграфи, както следва:
- местна дейност 6 22 626 “Пречистване на отпадъчните води от
населените места” с 4 лева, разпределени по параграфи, а именно:
§ 52-00 - 4 лева
Всичко капиталови разходи: 4 лева
4. Приема актуализация на списъка за капиталови разходи (Приложение № 3) като
намалява средствата с 27 838 лева.
Всичко КР: било 3 533 605 лева
става 3 505 767 лева
намалението от които е: 27 838 лева с източник на финансиране СБС.
5. Кметът на Общината със заповед да извърши към 22.12.2009 г. промените по
бюджета на Общината, произтичащи от актуализацията на Разчета за финансиране
на капиталовите разходи на Община Търговище по т. 5 от настоящите решения, като
намали бюджетните кредити за капиталови разходи на Общината с източник на
финансиране СБС и по предложение на директорите на съответните училища да
завиши бюджетите им със съответните суми.
Приложение№ 1
Обект

Дейност на
обекта

Субсидия РБ
Стойност
Било
става

§ 51-00 Ф- 06
с. Макариополско- благоустрояване парк

СМР

14 672

14 682

§ 51-00 Ф-08
”Рехабилитация на път TGV 1170/ІІ-51, Дралфа – Чудомир/Г. СоколовоБистра/RAZ1986/от км 9+200 до км 14+300

СМР

189 976

189 977

СМР

7 900

8 200

СМР

120 551

120 251

§ 53-00 Ф-06
Рехабилитация, реконструкция и благоустрояване на бул. “Ц. Освободител”
гр. Т-ще

ППР

34 000

33 990

§ 53-00 Ф-08
Свлачище път с. Стража – Черковна при км 5+100 – 5+40

ППР

753

752

§ 52-00 Ф-06
ГПСОВ – телефонен кабел
§ 52-00 Ф-06
ГПСОВ – местен път
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Приложение № 2
Обект

Дейност на
обекта

„СБС”
Стойност
става

било
§ 52-00 Ф-06
ГПСОВ – ел. захранване
§ 52-00 Ф-06
Отчуждаване ул. Катрафилов

52-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
51-00 ф-я 03
51-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
51-00 ф-я 03
51-00 ф-я 03
51-00 ф-я 03
51-00 ф-я 03
51-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03
52-00 ф-я 03

СМР
отчуждаване

Обекти училища
Първо СОУ “Св. Седмочисленици”-компютърна
конфигурация 4 бр
Първо СОУ “Св. Седмочисленици”-преносими компютри
3 бр
Второ СОУ “Н. Маринов” – смесителен пункт за муз.
студио
Второ СОУ “Н. Маринов” - акордеон
Трето ОУ “П.Р. Славейков” Т-ще – ремонт ОВ
Четвърто ОУ “И. Вазов” - ремонт
Четвърто ОУ “И. Вазов” – компютърна конфигурация 5
бр
Четвърто ОУ “И. Вазов”- озвучителна уредба
ОУ “Хр. Ботев” Т-ще – компютърна конфигурация 6 бр
ОУ “Хр. Ботев” с. Вардун. Ремонт покрив
ОУ “Хр. Ботев” с. Руец - ремонт
ОУ ”П. Хилендарски” с. Надарево - ремонт
ОУ “Св. Кирил и Методий” с. Дралфа – вътр. Тоалетна и
септична яма
Спортно училище “Н. Симов” Т-ще – ремонт ОВ
Спортно училище “Н. Симов” Т-ще - бус
Спортно училище “Н. Симов” Т-ще – компютърна
конфигурация
Спортно училище “Н. Симов” Т-ще – преносими
компютри – 3 бр
Спортно училище “Н. Симов” Т-ще- мултимедиен
проектор – 3 бр
Спортно училище “Н. Симов” Т-ще- спортни уреди

18 166

18 170

61 000

60 996

Приложение№ 3
СБС
Било/ план
Става/ план
3 600
3 252
3 300

3 118

5 500

5 500

1 400
14 520
5 880
5 000

1 300
14 520
5 828
4 662

1 500
5 400
5 000
3 660
1 600
47 166

1 500
4 877
4 964
3 635
1 570
47 066

3 000
25 000
2 500

2 974
0
1 925

6 000

5 925

3 000

2 949

5 000

4 623

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Берхан Назимов Хасанов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Дарин Иванов Димитров

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
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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.

Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Сейфи Джелилов Хасанов
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
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
Х
Х
Х
отсъства
отсъства
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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0

0

С 28 гласа “за” , ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №3
1.
-

Приема план –сметките за разходи по
закупуване на съдове за смет
за сметосъбиране и сметоизвозване
хигиенизиране на територии за обществено ползване / за гр.Търговище и
кв.Въбел и Бряг/
- поддържане, експлоатация и монторинг на депото за битови отпадъци
- ремонт и дезинсекция на контейнери
- други разходи, както следва:
І.Район гр.Търговище 2 302 547.98 лв.
ІІ.Район Дралфа
107 866.29 лв.
ІІІ.Район Надарево 67 643.90 лв.
ІV.Район Съединение 53 285.53 лв.
V.Район Макриополско 79 577.56 лв.
VІ.Район Стража-Разбойна35 947.96 лв.
VІІ.Район Лиляк
71 020.13 лв.
VІІІ.Район Черковна 77 634.49 лв.
ІХ. Район Кралево 71 334.69 лв.
2. Решението влиза в сила от 01. 01. 2010 год.
Приложение: план-сметки за гр.Търговище и районите в селата – общо 9бр. за
Общината
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ПЛАН – СМЕТКА
за 2010 год.
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 в Община Търговище.
А.Район Іви- гр.Търговище в границите на регулацията, Район ІІри
регулацията на гр.Търговище и Район ІІІ-ти кварталите на гр.Търговище.
І.Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1.Закупуване на контейнери за битови отпадъци:
1.1. Тип “Бобър” – 1,100 куб.м. /23 бр. х 480 лв./
1.2 Допълнително за града още тип „Бобър” 1.1 м3 80бр.Х 480 лв.
1.3 Кошчета за битови отпадъци 30бр.х 66 лв.
Всичко :
ДДС 20%
Общо за раздел І ви

–обекти извън

11 040.00 лв.
38 400.00 лв.
2 000.00 лв.
51 440 .00 лв.
10 288.00 лв.
61 728.00 лв.

ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване.
1. Улично метене – ръчно 494 198.00 лв.
2. Улично метене – машинно 72 100.00 лв.
3. Миене на улици –
-площ от 170 дка х5 пъти повторяемост = 850 дка х 45.00лв.38 250.00 лв.
4. Почистване на локални замърсявания 30 800.00 лв.
5.Извозване на отпадъци с товарен автомобил-самосвал
198 706.00 лв.
6.Снегопочистване в гр.Търговище 60 000.00 лв.
7.Хигиенизиране на паркове и тревни площи 120 000.00 лв.
8.Инспектори по чистота към Община 30 000.00 лв.
9.Общоградски инициативи и мероприятия 2 000.00 лв.
10.Почистване и поддържане на улични дъждоприемни шахти
45 000.00 лв.
Всичко:
1 091 054.00 лв.
ДДС 20%
218 210.00 лв.
Общо за раздел ІІ.

1 309 264.80 лв.

ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
1.С контейнери 2 куб.м.
2.С контейнери 4 куб.м.
3.Със специализиран автомобил:
3.1 гр.Търговище
3.2 кв.”Въбел” и с.Момино
3.3 кв.”Бряг”
3.4 Площадки за контейнери
3.5 Предприятия гр.Търговище /промишлена.зона/
Всичко: по раздел ІІІ
ІV. Други разходи по събиране на отпадъците –
1. Ремонт на контейнери 2. Дезинсекция на съдове за смет

23 377.00 лв.
26 565.00 лв.
402 266.00 лв.
32 136.00 лв.
16 604.00 лв.
12 000.00 лв.
28 655.00 лв.
541 603.00 лв.

8 166.72 лв.
5 104.20 лв.
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Всичко :
ДДС 20 %

13 270.92 лв.
2 654.18лв.

Общо др.разходи по раздел ІV

15 925.10 лв.

V. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци
ФРЗ – персонал
2. Други разходи /охрана,амортизации,ел.енергия,вода,
отопление,превоз работници и др.
3. Обработка и запръстяване
4. За рекултивация и закриване на депото съгласно
Наредба №8

12 142.00 лв.

1.

-

32 796.68 лв.
54 104.52 лв.

-

51 737.04 лв.

Общо : 150 780.24 лв.
Други разходи към депото за битови отпадъци :
1.Мониторинг съгласно Комплексното разрешително за ТБО
8 731.44 лв.
ДДС 20%
1 746.28 лв.
----------------------10 477.72 лв

Общо по раздел V за поддържане депо

161 257.96лв.

VІ. Други разходи :
1. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси
2. Реклами / рекламен клип и томбола/
3. Съфинансиране на Европейски проекти

Общо по раздел VІ
Общо разходи по раздели І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ

:

- 11 348.70 лв.
- 2 834.46 лв.
- 198 585.96 лв.

212 769.12 лв.
=

2 302 547.98 лв.

Необходими средства за разходи по дейността за гр.Търговище
2 302 547.98 лв.
2
ПЛАН – СМЕТКА

за 2010 год.
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 в Община Търговище.
А.Район Дралфа
Район Дралфа
/с.Дралфа,с.Зравец,, с.Момино с.Подгорица,с.Росина,с.Кошничари,с.Голямо Ново,
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с.Кръшно,с.Маково,с.Миладиновци/
І .Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1.Закупуване на контейнери за битови отпадъци:
1.1. Тип “Бобър” – 1,100 куб.м. /18бр. х 480 лв

8 640.00 лв.
ДДС 20% 1 728.00 лв.
Общо за раздел І ви 10 368.00лв.

ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване.
1. Снегопочистване на улична мрежа 4 500.00 лв.
ДДС 20%
900.00 лв.
Общо за раздел ІІ.
5 400.00 лв.
ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
Всичко: по раздел ІІІ
ІV. Други разходи по събиране на отпадъците –
1. Ремонт на контейнери 2. Дезинсекция на съдове за смет
Всичко :
ДДС 20 %

35 844.00 лв.
35 844.00 лв.
1 080.64 лв.
737.90 лв.
1 818.54 лв.
363.70лв.

Общо др.разходи по ІV

2 182.24лв.

V. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци
1.ФРЗ – персонал
1 755.33 лв.
2.Други разходи /охрана,амортизации,ел.енергия,вода,
отопление,превоз работници и др.
4 741.33 лв.
3.Обработка и запръстяване
7 821.74 лв.
4.За рекултивация и закриване на депото съгласно
Наредба №8
7 479.48 лв.
Общо :

21 797.88 лв.

Други разходи към депото за битови отпадъци :
1.Мониторинг съгласно Комплексното разрешително за ТБО
1 262.28 лв.
ДДС 20%
252.45 лв.
----------------------1 514.73лв.

Общо по раздел V за поддържане депо

23 312.61 лв.

VІ. Други разходи :
1. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси
2. Реклами / рекламен клип и томбола/
3. Съфинансиране на Европейски проекти

Общо по раздел VІ
Общо разходи по раздели І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ

:

- 1640.65 лв.
409.77 лв.
- 28 709.02 лв.

30 759.44 лв.
=

107 866.29 лв.
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Необходими средства за разходи по дейността за район Дралфа
107 866.29 лв.
3
ПЛАН – СМЕТКА

за 2010 год.
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 в Община Търговище.
А.Район Надарево
Район Надарево
/с.Надарево, с.Пробуда,с.Алваново,с.Ловец,с.Острец,с.Осен,с.В.Левски/
І .Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1.Закупуване на контейнери за битови отпадъци:
1.1. Тип “Бобър” – 1,100 куб.м. /14бр. х 480 лв
6 720.00 лв.
ДДС 20% 1 344.00 лв.
Общо за раздел І ви
8 064.00лв.
ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване.
1. Снегопочистване на улична мрежа 3 500.00 лв.
ДДС 20%
700.00 лв.
Общо за раздел ІІ.
4 200.00лв.
ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
Всичко: по раздел ІІІ
ІV. Други разходи по събиране на отпадъците –
1. Ремонт на контейнери 2. Дезинсекция на съдове за смет
Всичко :
ДДС 20 %

Общо др.разходи по ІV

20 909.00 лв.
20 909.00 лв.
721.92 лв.
451.20 лв.
1 173.12 лв.
234.62 лв.

1 407.74 лв.

V. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци
1.ФРЗ – персонал
1 073.32 лв.
2.Други разходи /охрана,амортизации,ел.енергия,вода,
отопление,превоз работници и др.
2 899.16 лв.
3.Обработка и запръстяване
4 782.72 лв.
4.За рекултивация и закриване на депото съгласно
Наредба №8
4 573.44 лв.
Общо : 13 328.64 лв.
Други разходи към депото за битови отпадъци :
1.Мониторинг съгласно Комплексното разрешително за ТБО
771.84 лв.
ДДС 20% 154.36 лв.
----------------------926.20 лв
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Общо по раздел V за поддържане депо

14 254.84 лв.

VІ. Други разходи :
1. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси
2. Реклами / рекламен клип и томбола/
3. Съфинансиране на Европейски проекти

Общо по раздел VІ

:

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

- 1003.20 лв.
250.56 лв.
- 17 554.56 лв.

18 808.32 лв.
67 643.90 лв.

Необходими средства за разходи по дейността за район Надарево
67 643.90 лв.
4
ПЛАН – СМЕТКА

за 2010 год.
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 в Община Търговище.
А.Район Съединение
Район Съединение
/с.Съединение,с.Бистра,с.Давидово,с.Ралица,с.Голямо Соколово/
І .Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1.Закупуване на контейнери за битови отпадъци:
1.1. Тип “Бобър” – 1,100 куб.м. /10 бр. х 480 лв
4 800.00 лв.
ДДС 20% 960.00 лв.
Общо за раздел І ви 5 760.00 лв.
ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване.
1. Снегопочистване на улична мрежа 2 500.00 лв.
ДДС 20%
500.00 лв.
Общо за раздел ІІ.
3 000.00 лв.
ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
Всичко: по раздел ІІІ

16 877.00 лв.
16 877.00лв.

ІV. Други разходи по събиране на отпадъците –
1. Ремонт на контейнери 2. Дезинсекция на съдове за смет
Всичко :
ДДС 20 %

579.04 лв.
361.90 лв.
940.94 лв.
188.18лв.

Общо др.разходи по ІV

1 129.12лв.

V. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци
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1.ФРЗ – персонал
2.Други разходи /охрана,амортизации,ел.енергия,вода,
отопление,превоз работници и др.
3.Обработка и запръстяване
4.За рекултивация и закриване на депото съгласно
Наредба №8

-

860.89 лв.
-

-

2 325.37 лв.
3 836.14 лв.

- 3 668.28 лв.
Общо : 10 690.68 лв.

Други разходи към депото за битови отпадъци :
1.Мониторинг съгласно Комплексното разрешително за ТБО
619.08 лв.
ДДС 20%
123.81 лв.
----------------------742.89 лв

Общо по раздел V за поддържане депо

11 433.57 лв.

VІ. Други разходи :
1. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси
2. Реклами / рекламен клип и томбола/
3. Съфинансиране на Европейски проекти

Общо по раздел VІ
Общо разходи по раздели І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ

:

804.65 лв.
200.97 лв.
- 14 080.22 лв.

15 085.84 лв.
53 285.53 лв.

Необходими средства за разходи по дейността за район Съединение
53 285.53 лв.
5
ПЛАН – СМЕТКА

за 2010 год.
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 в Община Търговище.
А.Район Макриополско
Район Макриополско
/с.Макриополско,с.Мировец,с.Пресяк,с.Твърдинци,с.Буйново,с.Буховци/
І .Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1.Закупуване на контейнери за битови отпадъци:
1.1. Тип “Бобър” – 1,100 куб.м. /12бр. х 480 лв
5 760.00 лв.
ДДС 20% 1 152.00 лв.
Общо за раздел І ви 6 912.00лв.
ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване.
1. Снегопочистване на улична мрежа 3 000.00 лв.
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ДДС 20%
Общо за раздел ІІ.
ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
Всичко: по раздел ІІІ
ІV. Други разходи по събиране на отпадъците –
1. Ремонт на контейнери 2. Дезинсекция на съдове за смет
Всичко :
ДДС 20 %

600.00 лв.
3 600.00лв.
31 363.00 лв.
31 363.00 лв.
789.60 лв.
493.50 лв.
1 283.10 лв.
256.62 лв.

Общо др.разходи по ІV

1 539.72лв.

V. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци
1.ФРЗ – персонал
1 173.95 лв.
2.Други разходи /охрана,амортизации,ел.енергия,вода,
отопление,превоз работници и др.
3 170.95 лв.
3.Обработка и запръстяване
5 231.10 лв.
4.За рекултивация и закриване на депото съгласно
Наредба №8
5 002.20 лв.
Общо : 14 578.20 лв.
Други разходи към депото за битови отпадъци :
1.Мониторинг съгласно Комплексното разрешително за ТБО
844.20 лв.
ДДС 20%
168.84 лв.
----------------------1 013.04 лв

Общо по раздел V за поддържане депо

15 591.24 лв.

VІ. Други разходи :
1. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси
2. Реклами / рекламен клип и томбола/
3. Съфинансиране на Европейски проекти

Общо по раздел VІ
Общо разходи по раздели І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ

:

- 1 097.25 лв.
274.05 лв.
- 19 200.30 лв.

20 571.60 лв.
79 577.56 лв.

Необходими средства за разходи по дейността за район Макриополско
79 577.56 лв.
6
ПЛАН – СМЕТКА

за 2010 год.
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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 в Община Търговище.
А.Район Стража - Разбойна
Район с.Разбойна – с.Стража
/с.Разбойна и с.Стража/
І .Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1.Закупуване на контейнери за битови отпадъци:
1.1. Тип “Бобър” – 1,100 куб.м. /4бр. х 480 лв
1 920.00 лв.
ДДС 20% 384.00 лв.
Общо за раздел І ви 2 304.00лв.
ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване.
1. Снегопочистване на улична мрежа 1 000.00 лв.
ДДС 20%
200.00 лв.
Общо за раздел ІІ.
1 200.00лв.
ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
Всичко: по раздел ІІІ

12 695.00лв.
12 695.00лв.

ІV. Други разходи по събиране на отпадъците –
1. Ремонт на контейнери 2. Дезинсекция на съдове за смет
Всичко :
ДДС 20 %

413.60 лв.
258.50 лв.
672.10 лв.
134.42 лв.

Общо др.разходи по ІV

806.52лв.

V. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци
1.ФРЗ – персонал
614.92 лв.
2.Други разходи /охрана,амортизации,ел.енергия,вода,
отопление,превоз работници и др.
1 660.98 лв.
3.Обработка и запръстяване
2 740.10 лв.
4.За рекултивация и закриване на депото съгласно
Наредба №8
2 620.20 лв.
Общо : 7 636.20 лв.
Други разходи към депото за битови отпадъци :
1.Мониторинг съгласно Комплексното разрешително за ТБО
442.20 лв.
ДДС 20%
88.44 лв.
----------------------530.64лв

Общо по раздел V за поддържане депо

8 166.84 лв.

VІ. Други разходи :
1. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси
2. Реклами / рекламен клип и томбола/
3. Съфинансиране на Европейски проекти

574.75 лв.
143.55 лв.
- 10 057.30 лв.
34

Общо по раздел VІ

:

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

10 775.60 лв.
35 947.96 лв.

Необходими средства за разходи по дейността за район Стража-Разбойна
35 947.96 лв.
7
ПЛАН – СМЕТКА

за 2010 год.
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 в Община Търговище.
А.Район Лиляк
Район Лиляк
/
с.Лиляк,с.Александрово,с.Пресиян,с.Цветница,с.Братово,с.Пайдушко,с.Божурка,с.Горна
Кабда/
І .Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1.Закупуване на контейнери за битови отпадъци:
1.1. Тип “Бобър” – 1,100 куб.м. /16 бр. х 480 лв.
7 680.00 лв.
ДДС 20% 1 536.00 лв.
Общо за раздел І ви 9 216.00 лв.
ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване.
1. Снегопочистване на улична мрежа 4 000.00 лв.
ДДС 20%
800.00 лв.
Общо за раздел ІІ.
4 800.00 лв.
ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
Всичко: по раздел ІІІ
ІV. Други разходи по събиране на отпадъците –
1. Ремонт на контейнери 2. Дезинсекция на съдове за смет
Всичко :
ДДС 20 %

Общо др.разходи по ІV

16 429.00 лв.
16 429.00 лв.
849.76 лв.
531.10 лв.
1 380.86 лв.
276.17 лв.

1 657.03лв.

V. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци
1.ФРЗ – персонал
1 263.39 лв.
2.Други разходи /охрана,амортизации,ел.енергия,вода,
отопление,превоз работници и др.
3 412.55 лв.
3.Обработка и запръстяване
5 629.66 лв.
4.За рекултивация и закриване на депото съгласно
Наредба №8
5 383.32 лв.
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Общо : 15 688.92 лв.
Други разходи към депото за битови отпадъци :
1.Мониторинг съгласно Комплексното разрешително за ТБО
908.52 лв.
ДДС 20%
181.70 лв.
----------------------1 090.22 лв

Общо по раздел V за поддържане депо

16 779.14 лв.

VІ. Други разходи :
1. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси
2. Реклами / рекламен клип и томбола/
3. Съфинансиране на Европейски проекти

Общо по раздел VІ

:

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

- 1 180.85 лв.
294.93 лв.
- 20 663.18 лв.

22 138.96 лв.
71 020.13 лв.

Необходими средства за разходи по дейността за район Лиляк
71 020.13 лв.
8
ПЛАН – СМЕТКА

за 2010 год.
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 в Община Търговище.
А.Район Черковна
Район Черковна
/с.Черковна,с.Вардун,с.Копрец,с.Търновца,с.Преселец,с.Драгановец,с.Пролаз/
І .Осигуряване на съдове за битови отпадъци
1.Закупуване на контейнери за битови отпадъци:
1.1. Тип “Бобър” – 1,100 куб.м. /14бр. х 480 лв
6 720.00 лв.
ДДС 20% 1 344.00 лв.
Общо за раздел І ви 8 064.00лв.
ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване.
1. Снегопочистване на улична мрежа 3 500.00 лв.
ДДС 20%
700.00 лв.
Общо за раздел ІІ.
4 200.00 лв.
ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
Всичко: по раздел ІІІ

23 000.00 лв.
23 000.00 лв.

ІV. Други разходи по събиране на отпадъците –
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1. Ремонт на контейнери 2. Дезинсекция на съдове за смет

887.36 лв.
554.60 лв.
1 441.96 лв.
288.39 лв.

Всичко :
ДДС 20 %

Общо др.разходи по ІV

1 730.35 лв.

V. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци
1.ФРЗ – персонал
1 319 29 лв.
2.Други разходи /охрана,амортизации,ел.енергия,вода,
отопление,превоз работници и др.
3 563.55 лв.
3.Обработка и запръстяване
5 878.76 лв.
4.За рекултивация и закриване на депото съгласно
Наредба №8
5 621.52 лв.
Общо : 16 383.12 лв.
Други разходи към депото за битови отпадъци :
1.Мониторинг съгласно Комплексното разрешително за ТБО
948.72 лв.
ДДС 20%
189.74 лв.
----------------------1 138.46 лв

Общо по раздел V за поддържане депо

17 521.58 лв.

VІ. Други разходи :
1. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси
2. Реклами / рекламен клип и томбола/
3. Съфинансиране на Европейски проекти

Общо по раздел VІ
Общо разходи по раздели І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ

:

- 1233.10 лв.
307.98 лв.
- 21 577.48 лв.

23 118.56 лв.
77 634.49 лв.

Необходими средства за разходи по дейността за район Черковна
77 634.49 лв.
9
ПЛАН – СМЕТКА

за 2010 год.
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 в Община Търговище.
А.Район Кралево
Район Кралево
/с.Кралево,с.Певец,с.Дългач,с.Баячево,с.Руец,с.Овчарово/
І .Осигуряване на съдове за битови отпадъци
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1.Закупуване на контейнери за битови отпадъци:
1.1. Тип “Бобър” – 1,100 куб.м. /12бр. х 480 лв

5 760.00 лв.
ДДС 20% 1 152.00 лв.
Общо за раздел І ви 6 912.00лв.
ІІ. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите
територии за обществено ползване.
1. Снегопочистване на улична мрежа 3 000.00 лв.
ДДС 20%
600.00 лв.
Общо за раздел ІІ.
3 600.00 лв.
ІІІ. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им:
Всичко: по раздел ІІІ
ІV. Други разходи по събиране на отпадъците –
1. Ремонт на контейнери 2. Дезинсекция на съдове за смет
Всичко :
ДДС 20 %

22 402.00 лв.
22 402.00 лв.

804.64 лв.
502.90 лв.
1 307.54 лв.
261.50 лв.

Общо др.разходи по ІV

1 569.04лв.

V. Подържане, експлоатация и мониторинг на депото за битови отпадъци
1. ФРЗ – персонал
1 196.31 лв.
2. Други разходи /охрана,амортизации,ел.енергия,вода,
отопление,превоз работници и др.
3 231.35 лв.
3. Обработка и запръстяване
5 330.74 лв.
4. За рекултивация и закриване на депото съгласно
Наредба №8
5 097.48 лв.
Общо : 14 855.88 лв.
Други разходи към депото за битови отпадъци :
1.Мониторинг съгласно Комплексното разрешително за ТБО
860.28 лв.
ДДС 20%
172.05 лв.
----------------------1 032.33 лв

Общо по раздел V за поддържане депо

15 888.21 лв.

VІ. Други разходи :
1. Уведомления на лица по чл.64 от ЗМДТ за дължими такси
2. Реклами / рекламен клип и томбола/
3. Съфинансиране на Европейски проекти

Общо по раздел VІ
Общо разходи по раздели І+ІІ+ІІІ+ІV+V+VІ

:

- 1 118.15 лв.
- 279.27 лв.
- 19 566.02 лв.

20 963.44 лв.
71 334.69 лв.

Необходими средства за разходи по дейността за район Кралево
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71 334.69 лв.
ПЕТА 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.
32.
33.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Берхан Назимов Хасанов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Дарин Иванов Димитров
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Сейфи Джелилов Хасанов
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:
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Х
Х
Х
отсъства
Х
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Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
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отсъства
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Х
Х
Х
Х
Х
Х
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0

0

С 28 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 4
1. На основание чл.21,ал1, 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”, както следва:
чл.20(1) (Предложение за изменение)Таксата за жилищни имоти на физически и
юридически лица се определя в размер на :
а/ 1,9 ‰ от данъчната оценка на имота за град Търговище и кварталите Въбел и Бряг
в т.ч.:
1. 0,57 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване
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2. 0,19 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
3. 1,14 ‰ за чистотата на териториите за обществено ползване
б/ (ново предложение) на 1,9 ‰ от данъчната оценка на имота в селата на Община
Търговище в т.ч.
1. 1,02 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване
2. 0,60 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
3 .0,28 ‰ за снегопочистване
(2) (Предложение за изменение) Таксата за нежилищни имоти на юридически и физически
лица се определя в размер на :
а/ 4,50 ‰ от отчетната стойност на имота в гр.Търговище и кв.Въбел и кв.Бряг ,в т.ч.:
1. 1,35 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване
2. 0,45 ‰ за обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
3. 2,70 ‰ за чистотата на териториите за обществено ползване
б/ 4,50 ‰ от отчетната стойност на имотите в селата на Община Търговище
1. 2,42 ‰ за сметосъбиране и сметоизвозване
2. 1,41 за обезвреждане на битови отпадъци в депо за ТБО
3. 0,67 за снегопочистване
(3) не се променя
(4). (Предложение за промяна) 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 – 2508 лв. с ДДС
1.2. за контейнери 2 куб.м. с честота на извозване 36 пъти годишно – 2717,70 лв. с
ДДС
1.3. за контейнери 1,1 куб.м тип „Бобър” с честота на извозване 104 пъти годишно –
2640 лв. с ДДС
2(Предложение за промяна) Когато горепосочените лица не са подали декларация по т.1 в
установения срок, декларирали са по-малко от необходимия им брой от съответния вид
съдове за битови отпадъци, не изхвърлят битови отпадъци в определените за целта съдове,
или когато не може да се установи броят на неизползваните съдове, те заплащат годишна
такса в размер на 4,50 ‰ върху отчетната стойност, съгласно чл.20, ал.2 т. а или т.б.
2.Решението влиза в сила от 01.01.2010 година.
ШЕСТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Берхан Назимов Хасанов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
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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
Дарин Иванов Димитров
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Сейфи Джелилов Хасанов
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
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
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
отсъства
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
24

отсъства
0

3

С 24 гласа “за” и 3 гласа “въздържал се” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №5
1. На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, т. 2 от НПУРОИ Общински съвет –
Търговище разрешава да бъде включен в Списък на общински недвижими имоти, с които
Община Търговище ще извършва разпоредителски действия общински недвижим имот УПИ
ІІІ, кв. 2 по плана от 1981 г. на с. Бистра с площ 1 250 кв.м. отреден за жилищно
строителство (съгласно АОС № 994/29.06.2000 г.).
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 39, ал. 1 от
НПУРОИ, Общински съвет – Търговище разрешава да се извърши продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване на имота описан в т. 1 при цена 3 500 лв. без ДДС. Данъчната оценка
на имота е 3 135,00 лв.
2. Възлага на кмета на Общината да организира тръжната процедура, съгласно глава
VІІІ от НПУРОИ и подпише договора.
СЕДМА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Берхан Назимов Хасанов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
отсъства
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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.

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

Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
28

отсъства
0

0

С 28 гласа “за” се прие
РЕШЕНИЕ № 6
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 и ал. 6 от ЗОС и чл. 48, ал. 4
и ал. 6 от НПУРОИ Общинският съвет дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на
ползване, в полза на сдружение „Асоциация на родителите на деца с епилепсия – АРДЕ”,
помещение частна общинска собственост, находящо се в бараката на ул. „Бенковски” № 10 с
площ 12.30 кв.м., за срок от 5 (пет) години.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да сключи договор при условията
определени в т. 1.
ОСМА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Берхан Назимов Хасанов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
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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.

Дарин Иванов Димитров
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Сейфи Джелилов Хасанов
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
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
Х
Х
Х
Х
отсъства
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
28

отсъства
0

0

С 28 гласа “за” се прие
РЕШЕНИЕ № 7
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1, 2 и 3
от НПУРОИ Общинският съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг
с тайно наддаване част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ
терен за поставяне на автомат за напитки с площ 1.00 кв.м., находящ се в сградата на
ПГИЧЕ „Митр. Андрей”, II-ри етаж, западно крило, за срок от 5 години, по цени определени
съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество и
условията на Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1, 2 и 3
от НПУРОИ Общинският съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг
с тайно наддаване част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ
терен за поставяне на автомат за готови храни с площ 1.00 кв.м., находящ се в сградата на
ПГИЧЕ „Митр. Андрей”, II-ри етаж, западно крило, за срок от 5 години, по цени определени
съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество и
условията на Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците.
3. Възлага на кмета на община Търговище да организира процедурите за отдаване
под наем при условията определени в т. 1 и 2.
ДЕВЕТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ
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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.

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

Х
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
29

0

0

С 29 гласа “за” се прие
РЕШЕНИЕ № 8
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 3
от НПУРОИ Общинският съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг
с тайно наддаване част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ
помещение на II-ри етаж в СЗ „Д. Стефанов” с площ 18.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години, за
услуги, по цени определени съгласно Наредбaта за базисните цени при отдаване под наем на
общинско имущество.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 3
от НПУРОИ Общинският съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг
с тайно наддаване част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ
помещение № 3 на III-ти етаж в СЗ „Д. Стефанов” с площ 15.00 кв.м., за срок от 5 (пет)
години, за офис, по цени определени съгласно Наредбaта за базисните цени при отдаване
под наем на общинско имущество.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 3
от НПУРОИ Общинският съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг
с тайно наддаване част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ
помещение в СК „Н. Камов” с площ 23.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години, за склад, по цени
определени съгласно Наредбaта за базисните цени при отдаване под наем на общинско
имущество.
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4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 3
от НПУРОИ Общинският съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг
с тайно наддаване част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ
помещение в СК „Н. Камов” с площ 23.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години, за склад, по цени
определени съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско
имущество.
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 3
от НПУРОИ Общинският съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг
с тайно наддаване част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ
две помещения и санитарен възел на II-ри етаж в спортна зала в СК „Н. Камов” с обща площ
56.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години, за офис, по цени определени съгласно Наредбта за
базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
6. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 3
от НПУРОИ Общинският съвет дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг
с тайно наддаване част от недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ
четири помещения на партера в спортна зала в СК „Н. Камов”, в т.ч. санитарен възел с обща
площ 68.00 кв.м. и прилежащ терен с площ 100.00 кв.м., за срок от 5 (пет) години, за
производство, по цени определени съгласно Наредбта за базисните цени при отдаване под
наем на общинско имущество.
7. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедурата за отдаване
под наем при условията определени в т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6.
ДЕСЕТА 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.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ
Х
Х

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

Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
Х
Х
Х
Х
Х
20

2

7

С 20 гласа “за”, 2 гласа “против” и 7 гласа “въздържал се” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 9
На основание чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, ОбС утвърждава
продажни цени на общински земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва:

1. м.„КОВАНЛЪКА”, гр.Търговище:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

№ на имот
Име на ползвателя
масив
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201

пар
цел
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

Маруся Борисова Христова
Милчо Йорданов Михайлов
Андрей Йорданов Андреев
Георги Николов Бойчев
Стефан Стефанов Стайков
Бончо Димитров Петров
Димитър Бонев Димитров
Марин Йорданов Маринов
н-ци Иван Маринов Йовев
н-ци Стойчо Иванов Петров
н-ци Маринка Цонева Петрова

Кате
гория
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Площ
/м2/
1142
1220
1080
1304
672
651
652
624
552
759
758

Цена по
Наредба
/лв/

Пазарни
аналози
/лв/

Справедли
ва пазарна
цена
/лв/

495
530
469
566
292
283
283
271
240
329
329

428
458
405
489
241
225
225
215
190
273
273

460
495
435
530
265
255
255
245
215
300
300

Цена по
Наредба
/лв/

Пазарни
аналози
/лв/

Справедл
ива
пазарна
цена
/лв/
375
425
410
415
405
370
430
260
275

2. м.”ДРАКА”, гр.Търговище:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№ на имот
Име на ползвателя
масив
166
167
167
167
167
167
171
171
171

пар
цел
967
676
677
678
679
680
798
799
800

н-ци Димитър Йорданов Костадинов
Енчо Русев Цонев

Станю Стоянов Илиев
н-ци Тодор Петров Тодоров
н-ци Кера Дончева Йоцова
н-ци Иванка Кирова Петрова
Ивана Стайкова Шомева
Дянко Рашев Димитров
Стела Маврудиева Николова

Кате
гория
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Площ
/м2/
895
1046
1015
1032
1008
919
1027
617
660

416
471
457
464
454
414
478
287
307

331
377
365
369
361
329
385
231
248

ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
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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.

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

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ
Х
Х

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

1

8

С 19 гласа “за”, 1 глас “против” и 8 гласа “въздържал се” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 10
Не се приема решение за предоставяне и ползване на общински мери и пасища за
целите на чл. 41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА
С 27 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 11
Програмата на Ново Радио Търговище да се излъчва по местната кабелна
радиомрежа във време съгласувано с излъчванията на радио “Хоризонт” на Българско
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Национално Радио и програмното време на Ново Радио Търговище, считано от датата на
подписване на договор за липса на финансови искания между Община Търговище и
собственика на Ново Радио Търговище.
ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
С 28 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 12
На основание разпоредбите на пар. № 3 от ПЗР на Наредбата за условията и реда за
устройство и безопасността на площадките за игра, Общински съвет – Търговище одобрява
следния план-график:
1. Във връзка с текста на чл. 65 и чл. 68(4) от Наредба № 1 за УРУБПИ, да се възложи
на лицензиран орган за контрол на детски площадки за игра, да извърши основна инспекция
на 10 бр. съществуващи детски площадки в гр. Търговище, разположени върху общински
терени; 3 бр. детски площадки в селата на общината и 10 бр. площадки в детски заведения в
гр. Търговище – общо 23 бр. за обследване през 2010 година.
За обследването и изготвяне на докладите за състоянието на площадките, да се
предвидят в бюджет 2010 г. – 6 000 лв.
Срок: 15 юни 2010 г.
2. Във връзка с резултатите от проверките и заключенията в докладите, за всяка една
площадка, да се възложи от Общината, проектиране на същите (общо 23 бр. площадки), с
оглед привеждането им в съответствие с Наредба № 1 за УРУБПИ.
За проектиране да се предвидят в бюджет 2010 г. – 15 000 лв.
Срок: 15 август 2010 г.
3. В резултат на представените доклади от лицензирана фирма за състоянието на
площадките, да се състави график, на най-неотложни мерки и да се включат в програмата за
строителство за 2010 г. общо 6 бр. от проверените и снабдени с нови проекти детски
площадки. От тях 3 бр. върху общински терени в гр. Търговище (на места с най-голяма
необходимост); 2 бр. в детски заведения (1 бр. в ЦДГ № 1 и 1 бр. в ЦДГ № 2); 1 бр. в село с
най-голям брой деца на възраст от 1 ÷ 5 години.
В бюджет 2010 г., да се предвидят средства за изграждане на тези 6 бр. площадки
размер на 120 000 лв.
4. Община Търговище да участва в програмите на регионално развитие, с проекти на
детски площадки за външно финансиране.
5. През 2011 г. да се приключи строителството на вече реконструираните 6 бр.
площадки; да се въведат в експлоатация и да започне текущия и периодичен контрол върху
тях, съгласно изискванията на Наредбата.
Срок: 15 юли 2011 г.
6. През 2011 г. да се възложат за обследване и проектиране 27 бр. детски площадки
общо за общината, в т.ч. 15 бр. върху общински терени в гр. Търговище; 20 бр. в детски
заведения в гр. Търговище; 10 бр. в селата (общо).
В бюджета за 2011 г. да се заложат средства за горе описаните дейности.
Срок: юли 2011 г.
7. По изготвения график през 2010 г., да се предвидят за строителство през 2011 г.
25 бр.площадки за гр. Търговище; 18 бр. в детски заведения в гр. Търговище; 15 бр. – общо в
селата.
В бюджета за 2011 г. да се предвидят средства за изграждане и реконструкция общо
за 58 бр. площадки.
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Срок за завършване на строителството
декември 2011 г.
8. В началото на 2012 г., да се възложат за обследване и проектиране общо 40 бр.
площадки.
Срок за завършване на проектите
юли 2012 г.
9. Да се предвидят за строителство общо 40 бр. площадки (в т.ч. върху общински
терени, в детски заведения и в селата).
Да се предвидят в бюджет 2012 г. средства за обследване, проектиране, строителство
и реконструкция на 40 бр., като строителните работи да приключат м. декември 2012 г.
10. В началото на 2013 г. да се извърши обследване, проектиране и строителство на
общо 41 бр. детски площадки – общо за общината.
В бюджета за 2013 г. да се предвидят средства за горе описаните мероприятия.
Строителството на 41 бр. площадки за игра да завърши и се въведат в експлоатация до края
на м. декември 2013 г.
11. Във връзка с разпоредбите на чл. 68, ал. 4 от Наредба № 1, Общината ежегодно
да възлага пълна проверка на площадките за игра на органите за контрол, с оглед изготвяне
на технически паспорти на всички площадки на територията на община Търговище.
Настоящият план-график се приема, с оглед създаване ритмичност в обследване,
проектиране и строителство на площадките за игра за привеждането им в съответствие с
изискванията на Наредба № 1 за УРУБПИ от 06.02.2009 г.
ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА
С 28 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 13
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет Търговище дава
съгласие Община Търговище да участва като партньор на местно ниво в Проект №
00071115 – Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация за всеки”.
2. Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по Програмата, съгласно
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
3. В изпълнение на т. 1 и т. 2 от настоящото решение упълномощава кмета на
Община Търговище да подпише от името на Общината съответното споразумение за
сътрудничество между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за
развитие и следните читалища и библиотеки на територията на общината:
• Регионална библиотека “Петър Стъпов” гр. Търговище
• Читалище “Михаил Донев” с. Лиляк
Препис от настоящото решение да бъде представен на всяка от страните по
споразумението за сътрудничество при неговото подписване.

ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА
С 27 гласа “за” ОбС взе следното
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РЕШЕНИЕ № 14
На основание чл. 27 /6/ от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище приема Отчета на ОбС за периода май - ноември
2009 година. /Приложение А/
ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА
С 25 гласа “за” и 2 “не гласува” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 15
На основание чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията
и дейността на ОбС Търговище се приема следната промяна в Постоянната комисия за
Законност, контрол на решенията, опазване на обществения ред и установяване на конфликт
на интереси към Общински съвет Търговище:
1.Освобождава Хамди Мехмедов Илиязов от Постояната комисия за Законност,
контрол на решенията, опазване на обществения ред и установяване на конфликт на
интереси.
2. Избира Сейфи Джелилов Хасанов за член на Постоянната комисия за Законност,
контрол на решенията, опазване на обществения ред и установяване на конфликт на
интереси.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 17,00 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Николай Даскалов/
ПРОТОКОЛИСТ:
/Красимира Миланова/
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Приложение А
Отчет за дейността на Общински съвет Търговище за периода май - ноември
2009 г.
Съгласно чл. 27 /6/ от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет Търговище два пъти в годината трябва да се внася за
разглеждане отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
С Решение № 8 от 25.06.2009 г. бе приет отчета на ОбС за периода ноември
2008 – май 2009 г. От тогава до сега Общинският съвет проведе 5 редовни заседания, взети
са 71 решения. В зависимост от предложените за разглеждане материали заседаваха
Консултативният съвет и Постоянните комисии: по Общинска собственост, икономическа
политика, финансии, бюджет, данъци и такси, комисията по ТСУ и развитие на населените
места, околна среда, транспорт и аграрна политика и комисията по Здравеопазване, социална
политика, спорт, туризъм проведоха по пет заседания, където бяха обсъдени почти всички
докладни записки, по които ОбС впоследствие взе решения. Допълнително в Икономическата
комисия бяха разгледани доклад-анализи за дейността на общинските търговски дружества за
шестмесечието и деветмесечието на 2009 г. Комисията за Законност, контрол на решенията,
опазване на обществения ред и установяване на конфликт на интереси проведе 4 заседания,
две от които бяха свързани с работата на комисията по избирането на съдебни заседатели за
Районен съд гр. Търговище. Три заседания проведе комисията по Образование, култура,
културно-историческо наследство и вероизповедания и две заседания - Комисията по
Евроинтеграция, НПО и развитие на гражданско общество.
Ето и по-важните решения, по които местният парламент взе отношение през периода:
Общинските съветници единодушно приеха уточнен план към 30.06.2009 г. и отчета за
изпълнението на бюджета на Община Търговище за І-то шестмесечие на 2009 г. Дадено бе
съгласие за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за изпълнение на
проект “Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано развитие и
териториално сближаване на община Търговище” изпълняван по Оперативна програма
“Регионално развитие”.
Свързаните с бюджета капиталови разходи бяха предмет на детайлно обсъждане в
комисиите и неколкократно бе извършена актуализация на капиталовите разходи в рамките на
одобрената капиталова програма за 2009 г.
Съществена част от решенията на ОбС касаеха управлението и разпореждането с
общинската собственост и предизвикваха сериозни дебати, както в комисиите, така и на
сесии:
- промяна в предназначението на недвижими имоти – училища в имоти с “общественообслужващо предназначение – 3 броя в селата Алваново, Братово и Васил Левски;
- продажба на общински жилища – 3 броя
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- допълване списъка за приватизация – 1 брой
- процедура за приватизация - 1 брой
- продажба на общински недвижими имоти чрез публичен търг с тайно наддаване – 5
бр.
- продажба на общински недвижими имоти чрез публичен търг с явно наддаване – 1 бр.
- продажба на общински недвижими имоти чрез публичен търг с явно наддаване възмездно право на строеж – 1 брой
- продажба на общински недвижим имот чрез публично оповестен конкурс - 1 брой
- промяна граници на имоти – 1 брой
- прекратяване съсобственост - 3 броя
- безвъзмездно право на строеж – 1 брой
- безвъзмездно право на ползване – 1 брой
- безвъзмездно право на ползване на дървесина – 1 брой
- безвъзмездно право на управление – 1 брой
- одобряване цени на общински поземлени имоти – 2 броя
- отдаване под наем на части от имоти чрез публично оповестен конкурс – 2 броя
- отдаване под наем на части от имоти чрез търг – 2 броя
- отдаване под наем на части от имоти без търг – 1 брой
- удължаване срока за наем на язовир – 1 брой
- удължаване срока за наем на рентгенов компютър – томограф – 1 брой
През периода приехме промени в Наредбата за условията и реда за съставяне, изпълнение
и отчитане на бюджета в Община Търговище; в Наредбата за
определянето
и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Търговище;
в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища.
Общинските съветници подкрепиха предложените:
- Програма за опазване на околната среда на Община Търговище за периода 2009-2014
година
- Актуализирана “Програма за управление дейностите по отпадъците в община
Търговище за периода 2008-2013 година”
- Управление и експлоатация на регионалното депо за твърди битови отпадъци от
общините Търговище и Попово в землището на с. Пайдушко
През отчетния период Общинският съвет упълномощи представителя на
Общината да участва в Общото събрание на акционерите на “МБАЛ– Търговище” АД и не
упълномощи представителя на Общината да участва в Общото събрание на “Водоснабдяване
и канализация” ООД град Търговище.
Приеха се редица решения в социалната сфера:
- одобряване акта на побратимяване между община Търговище и град Болград,
Украйна на база подписан Договор за приятелство и сътрудничество
- избор на съдебни заседатели за Районен съд гр. Търговище
- промяна в общинската транспортна схема
- утвърждаване на маломерни паралелки
- разкриване социална услуга “Център за социална рехабилитация и интеграция
на жертви на домашно насилие”
- предложение за отпускане на персонални пенсии
- еднократна финансова помощ за лечение на болно дете
- подпомагане на ветерани от войните с дърва за огрев
През изтеклия период Общинският съвет даде съгласие Община Търговище да
кандидатства като бенефициент по Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013 г.”,
Приоритетна ос: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. “Подобряване
на физическата среда и превенция на риска”, по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG 161PO001/1.4-05/2009: “Подкрепа за интегрирано и устойчиво
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развитие чрез подобряване на градската среда”, с проектно предложение: “Интегрирано
и устойчиво развитие на град Търговище чрез подобряване на градската среда”.
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