РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.
РЕШЕНИЕ
№310
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Ценово
Р Е Ш И:
Редовното заседание на Общински съвет Ценово за месец юни 2018 г. да се
проведе на 22.06.2018 г., като срокът за внасяне на докладни записки в деловодството
на Общински съвет Ценово е до 13.06.2018 г.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.
РЕШЕНИЕ
№311
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.8 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет – Ценово
Р Е Ш И:
Предоставя на Председателя на Общински съвет Ценово управлението на лек
автомобил марка Пежо с регистрационен номер Р 1819РХ, като автомобилът ще се
ползва за изпълнение на задълженията му, със срок до закупуване на нов автомобил,
който да бъде предоставен за управление.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.
РЕШЕНИЕ
№312
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1
от Наредба №2 за общинската собственост, чл.3, ал.1, т.8 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет Ценово
Р Е Ш И:
1.Дава съгласие за отдаване под наем на пасищата и мерите включени в 1.1.1.
Отдаване под наем за срок 1 /една/ година на пасища и мери от Годишната програма за
управление и разпореждане с имотите – общинска собственост на Община Ценово за
периода 01.01.2018г. – 31.12.2018г. за срок от 1 /една/ година.
2. Определя вида на търга по чл.37и ал.13 и ал.14 от ЗСПЗЗ да бъде явен.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№313
На основание чл.21, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 9, ал. 10 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл.3, ал.1, т. 8 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Ценово

Р Е Ш И:
1. Допълва т.1.1 отдаване под наем или аренда на земеделска земя от годишната
програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода
01.01.2018г. до 31.12.2018г. както следва:

Землище с. Белцов
Имот
№

Площ в декари

Категория

Местност

Начин на трайно ползване

000240

8.852

III

Ливадето

нива

2. Допълва 1.2 отдаване под аренда на земеделски земи за създаване и
отглеждане на трайни насаждения от годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 01.01.2018г. до
31.12.2018г. както следва:
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Землище с. Долна Студена
Имот
№

Площ в декари

Категория

Местност

Начин на трайно ползване

000178

70.057

V

Бог баир

изост. тр. насаждения

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№314
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската
собственост, чл.3, ал.1, т. 8 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Ценово
Р Е Ш И:
1. Извършва допълване на годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018 г. до
31.12.2018 г. с :
т. 1.5 Наемане на имоти от физически и юридически лица за нуждите на
общината.
Наема първи етаж от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена през
1964 г., цялата с площ от 90 м², находяща се в УПИ Х–176, квартал 61 за месечен наем
от 50.00 лева на месец
2. Дава съгласие Кмета на община Ценово да сключи договор за наем със
собственика за първи етаж от двуетажна полумасивна жилищна сграда, построена през
1964 г., цялата с площ от 90 м², находяща се в УПИ Х–176, квартал 61 за младежки
клуб, за срок от 10 години.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№315
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 10 от Закона за общинската
собственост във връзка с чл. 15, ал. 1 Наредба 2 за общинската собственост на община
Ценово и чл.3, ал.1, т. 8 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет Ценово

Р Е Ш И:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г. до 31.12.2018г, като
допълва т. 1.4 отдаване под наем на помещения както следва:
с. ДОЛНА СТУДЕНА
№

АПОС, АЧОС

Имот -описание

Помещение

АЧОС
№
2706/16.11.2016г.

СГРАДА–масивна
двуетажна,
стоманобетонна
конструкция с
предназначение за
търговия

Помещения
II ет.- 1 бр.

Етажна
застроена
площ
м²
403.00
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УПИ, ПИ
квартал
УПИ II–
420,
кв..32

2. Дава съгласие за отдаване под наем на СГРАДА– масивна двуетажна, етаж 2 с
разгъната застроена площ 403 м², намираща се в с. Долна Студена, кв..32, УПИ II–420 ,
АКТ №2706/16.11.2016г. за срок от 10 години.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№316
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8 и чл. 34, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Закона за общинската
собственост, чл. 24, ал.1, т.3 и чл. 28 от Наредба №2 за общинската собственост и чл.3,
ал.1, т. 8 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински
съвет Ценово
Р Е Ш И:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2018г.–31.12.2018г.
параграф 6. Придобиване на имоти чрез разпоредителни сделки с
т. 6.1 Придобиване на имоти чрез закупуване на недвижим имот, представляващ
ПИ №000163, площ 4.174 дка, НТП–нива, кат. V, местност „Драките” намиращ се в
землището на с Караманово използван за гробищен парк
2. Определя цена от 6000.00 лв. /шест хиляди лева/ за закупуване на недвижим
имот, представляващ ПИ №000163, площ 4.174 дка, НТП–нива, кат. V, местност
„Драките” намиращ се в землището на с. Караманово .
3. Дава съгласие Кмета на община Ценово да сключи договор за покупка на
недвижим имот, представляващ ПИ №000163, площ 4.174 дка, НТП–нива, кат. V,
местност „Драките” намиращ се в землището на с. Караманово .

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№317
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал.5 от Наредба №8 за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското
обзавеждане на територията на община Ценово и чл.3, ал.1, т.8 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Ценово,
област Русе
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за разполагане на преместваеми обекти - комбинирано
детско съоръжение -1бр. и детска клатушка – тип везна – 1бр., на Община Ценово
в имот, представляващ парцел II, в кв.45 по регулационния план на село Новград,
в двора на Детска градина „, съгласно схема за разположение на преместваеми
обекти, одобрена на 10.05.2018г., от Главния архитект на Община Ценово, за срок от
5(пет) години.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№318
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 17, ал.5 от Наредба №8 за реда и условията за
поставяне и премахване на преместваеми съоръжения и елементи на градското
обзавеждане на територията на община Ценово и чл.3, ал.1, т.8 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Ценово,
област Русе
Р Е Ш И:
ДАВА СЪГЛАСИЕ за разполагане на преместваеми обекти - беседка-1бр., на
Община Ценово в имот, представляващ УПИ I-438, в кв.72 по регулационния
план на село Караманово, съгласно схема за разположение на преместваеми обекти,
одобрена на 10.05.2018г., от Главния архитект на Община Ценово, за срок от 5(пет)
години.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№319
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), и чл. 3, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет – Ценово
Р Е Ш И:
1.
ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Ценово да кандидатства за финансиране с
проект: „Реконструкция и рехабилитация на съществуващи улици и тротоари,
съоръжения и принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с.
Беляново, с. Кривина, с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница,
община Ценово, област Русе" по процедурата чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи
улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в
селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
г.
2.
ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими
действия по подготовка на проектното предложение за кандидатстване по ПРСР 20142020 г.
3.
УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проект: „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи улици и тротоари, съоръжения и
принадлежностите към тях в с. Ценово, с. Долна Студена, с. Беляново, с. Кривина,
с. Пиперково, с. Новград, с. Караманово и с. Джулюница, община Ценово, област
Русе", съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на Община
Ценово, област Русе 2014-2020 г.
Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№320
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и чл. 3, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общински съвет – Ценово
Р Е Ш И:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Ценово да кандидатства за финансиране с
проект: „Изграждане на нова спортна площадка на открито в Урегулиран
поземлен имот (УПИ) I-385 в квартал 42 на с. Долна Студена, община Ценово,
област Русе“ по процедурата чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане,
реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура“ по
подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
2.ВЪЗЛАГА на Кмета на Общината да извърши всички необходими действия по
подготовка на проектното предложение за кандидатстване по ПРСР 2014-2020 г.
3.УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проект: „Изграждане на нова спортна
площадка на открито в Урегулиран поземлен имот (УПИ) I-385 в квартал 42 на с.
Долна Студена, община Ценово, област Русе“, съответстват на приоритетите на
Общинския план за развитие на Община Ценово, област Русе 2014-2020 г.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№321
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 , ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 197, ал. 3 и във връзка с ал.2 от Закона за предучилищно
и училищно образование, във връзка с чл. 3 ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинска администрация, Общински съвет Ценово
Р Е Ш И:
Приема Годишен общински план на дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в Община Ценово за 2018 г.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№322
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 35 от Закона за социално подпомагане, чл. 52
от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и чл. 3, ал. 1, т. 23 и ал.
2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Ценово
Р Е Ш И:
Актуализира състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол
върху дейностите по социално подпомагане в Община Ценово, както следва:
Председател: Ваня Кирилова Игнатова – Заместник-кмет „СХД“ на Община
Ценово
Секретар: Ина Петрова Илиева – Старши експерт „Социални дейности и
здравеопазване” в Община Ценово
Членове:
1. Галина Цветанова Георгиева – Председател на Общински съвет – Ценово;
2. Георги Димитров Григоров – общински съветник;
3. Даринка Ангелова Митева – общински съветник;
4. Иванка Георгиева Боянова - Старши специалист „Образование и култура” в
Община Ценово;
5. Зоя Борисова Костадинова – Управител на „Център за обществена подкрепа“
с. Ценово;
6. Румяна Атанасова Иванова – Управител на „Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания“ с. Ценово;
7. Катерина Валентинова Михайлова – Директор на Дирекция „Социално
подпомагане” гр. Бяла.
Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№323
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал.1, т.5 и т.23 и ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация и съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от
Правилника за реда, начина и условията за отпускане на еднократни финансови
помощи на граждани от община Ценово, област Русе, Общински съвет Ценово
Р Е Ш И:
1.Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна финансова помощ на
Маринка Илиева Петрова за провеждане на лечение в размер на 300,00 /триста/ лв.
2.Средствата да се изплатят от § 42-14 – „Помощи по решение на Общински
съвет“, дейност „Общинска администрация“.
Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№324
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 11, ал. 2 от Наредбата № 7 за реда и условията за
упражняване правата на Община Ценово върху общинската част от капитала на
търговските дружества и във връзка с чл. 226 от Търговския закон, чл. 3, ал. 1, т. 9 и ал.
2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Ценово
Р Е Ш И:
Упълномощава Ваня Кирилова Игнатова – заместник-кмет „Стопански и
хуманитарни дейности“ на Община Ценово да представлява Община Ценово в
заседанието на редовното общо събрание на „Университетска многопрофилна болница
за активно лечение – Канев“ АД гр. Русе, което ще се проведе на 29.06.2018 г. от 13,00
часа в заседателната зала на лечебното заведение, гр. Русе, ул. „Църковна
независимост“ № 2, а при липса на кворум на 16.07.2018 г. от 13,00 часа, на същото
място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от Община Ценово 13 017
бр. поименни акции по точките от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а
именно:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2017 г. - ГЛАСУВА „ЗА“;
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от
регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява
годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор ГЛАСУВА „ЗА“;
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2017 г. – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за
дейността за 2017 г. - ГЛАСУВА „ЗА“;
4. Одобряване на консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от
регистрирания одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема
консолидирания годишен финансов отчет за 2017 г., заверен от регистрирания одитор ГЛАСУВА „ЗА“;
5. Разпределение на печалбата на дружеството за 2017 г. – проект на Решение:
Общото събрание на акционерите разпределя печалбата на дружеството за 2017 г. както
следва: 1/10 от печалбата във фонд „Резервен“, а с останалата част от печалбата се
покриват загуби от минали години - ГЛАСУВА „ЗА“;
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6. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през
2017 г. - ГЛАСУВА „ЗА“;
7. Избор на регистриран одитор за 2018 г. – проект на Решение: Общото събрание
на акционерите избира и назначава за регистриран одитор, който да извърши проверка
и заверка на годишния финансов отчет, доклад за дейността, консолидиран финансов
отчет и консолидиран доклад за дейността на дружеството за 2018 г. г-жа Стефанка
Николова, чрез предприятието на регистрирания одитор „СКРИБА“ ЕООД - ГЛАСУВА
„ЗА“;
8. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на
директорите - ГЛАСУВА „ЗА“;
9. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новоизбрания съвет на директорите - ГЛАСУВА „ЗА“;
10. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението – проект на Решение: Общото събрание на
акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в
съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси
за възлагане на управлението на лечебните заведения по Закона за лечебните заведения,
като членове на съвета на директорите, на които не е възложено управлението, могат да
получават въпросното възнаграждение в случаите, в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт - ГЛАСУВА „ЗА“;
11. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на
акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството - ГЛАСУВА
„ЗА“;
12. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на
акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството - ГЛАСУВА
„ЗА“.
Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№48/30.05.2018г.

РЕШЕНИЕ
№325
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 3, ал. 1, т. 23; ал. 2 и във връзка с чл. 31, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – с. Ценово:
Р Е Ш И:
1. Одобрява разходите от бюджета, необходими за собствения принос на Община
Ценово в проект ROBG-417, „ТРАНСГРАНИЧНО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ
ЦЕНОВО-ХОТАРЕЛЕ-ГРЯКА СРЕЩУ ПРИРОДНИ РИСКОВЕ“, избран по
Приоритетна ос 3: „Един сигурен регион“, Специфична цел 3.1: „Да се подобри
съвместното управление на риска в трансграничния регион“ по Програма Interreg V-A
Румъния-България 2014-2020 г., който е 2% от общия бюджет на проекта.
2. Одобрява Община Ценово да осигури временната наличност на средства, докато
бъдат възстановени от Програмата.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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