РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЯ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взети на
(извънредно) заседание с Протокол №8/29.01.2016 г.
РЕШЕНИЕ
№43
На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.52, ал.1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.124, ал.3 от Закона за
публичните финанси и чл.39, ал.3 от Наредба №18 за условията и реда за
съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Ценово
РЕШИ:
I Изменя и допълва Решение №35 от 22.01.2016 г. на Общински съвет –
Ценово, както следва:
I Изменя разчета на разходите по Приложение №2 по Бюджет 2016 г. от
Решение №35/22.01.2016 г.
1.1 Да се увеличат плановите кредити на следните параграфи и
подпараграфи по дейности, както следва:
Функ- Група Дейност Параграф
ция
1

3

2

0

3

4

Наименование

Увеличение
в лева

5

6

ІІІ. ДЪРЖАВНА ДЕЙНОСТ С ДОФИНАНСИРАНЕ
322
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ
УЧИЛИЩА
Придобиване на Дълготрайни
52-00
материални активи

Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
ВСИЧКО:
ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ
52-00
Придобиване на ДМА
52-06
Изграждане на инфраструктурни
обекти
ВСИЧКО:
ДЕЙНОСТИ ПО ПОЧИВНО
52-03

1

7

1

1

122

701
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9 840
9 840
9 840

14 300
14 300
14 300

52-00
52-06

7

3

775
52-00
52-06

8

3

832

52-00
52-06

ДЕЛО И СОЦ. ОТДИХ
Придобиване на ДМА
Изграждане на инфраструктурни
обекти
ВСИЧКО:
ОБРЕДНИ ДОМОВЕ И ЗАЛИ
Придобиване на ДМА
Изграждане на инфраструктурни
обекти
ВСИЧКО:
СЛУЖБИ И ДЕЙНОСТИ ПО
ПОДДЪРЖАНЕ, РЕМОНТ И
ИЗГРАЖДАНЕ НА ПЪТИЩАТА
Придобиване на ДМА
Изграждане на инфраструктурни
обекти
ВСИЧКО:
ОБЩО:

800
800
800
38 000
38 000
38 000

4 200
4 200
4 200
67 140

1.2 Да се намалят плановите кредити по разхода на следните параграфи о
подпараграфи по дейности, както следва:
Функ- Група Дейност Параграф
ция
1

2

3

6

1

606

6

1

619

4

Наименование

Намаление
в лева

5

6

ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И
ПОДДЪРЖАНЕ НА УЛИЧНАТА
МРЕЖА
51-00
Основен ремонт на ДМА
ВСИЧКО:
ДР. ДЕЙНОСТИ ПО БКС И
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Придобиване на ДМА
52-00
52-06
Изграждане на инфраструктурни
обекти
54-00
Придобиване на земя
ВСИЧКО:
ОБЩО:

44 140
44 140

10 000
10 000
13 000
23 000
67 140

2. Изменя Инвестиционната програма за 2016 г., съгласно Приложение №4
към т.1.4 от Решение №35/22.01.2016 г. на Общински съвет – Ценово.
3. Изменя Списък на служителите от общинска администрация – Ценово,
имащи право на транспортни разходи от местоживеенето до местоработата
– Приложение №6 от Решение №35 взето на заседание с Протокол
7/22.01.2016 година на Общински съвет – Ценово, както следва:
- Нина Блажева – специалист „ФСД“ – от 25.01.2016 г. от с.Караманово.
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РЕШЕНИЕ
№44
На основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.3, ал.1, т.15 и
ал.2 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общински Съвет – Ценово
РЕШИ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да се подаде Заявление от Община Бяла за отпускане
на безвъзмездна финансова помощ в размер на 13 721 307,11 лв.без ДДС от
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда
за финансиране на обект: „Изграждане на Регионалната система за
управление на отпадъците в регион Борово/Бяла“ и Довеждаща
инфраструктура за външни връзки на площадката с републиканската пътна
мрежа и мрежите на техническата инфраструктура, във връзка с
подготовката и реализацията на проект „Изграждане на Регионална
система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла.
РЕШЕНИЕ
№45
На основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка Решение
№6 от 15.12.2015 г. от проведено заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
(Бяла, област Русе) и чл.3, ал.1, т.15 и ал.2 от Правилника за организацията
и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общински съвет – Ценово
РЕШИ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ средствата, внасяни от община Ценово като целеви
разходи през годините, възстановени в резултат на верификация от страна
на Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ по
договори сключени с изпълнители преди датата на сключване на Договор
за безвъзмездна финансова помощ №DIR – 5112122 - C010 за проект
№DIR – 5112122 – 8 – 76 „Изграждане на регионалната система за
управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)“ одобрен за
финансиране по процедура №BG161PO005/10/2.10/07/22 „Изграждане на
регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово(Бяла,
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област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец
(Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог,
Стара Загора и Ямбол“ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за третиране на отпадъци“ на Оперативна програма
„Околна среда 2007 – 2013 г.“ да се използват за обезпечаване на разходите
за държавни такси и адвокатски хонорари.
РЕШЕНИЕ
№46
На основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка Решение
№5 от 15.12.2015 г. от проведено заседание на общото събрание на
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
(Бяла, област Русе) и чл.3, ал.1, т.15 и ал.2 от Правилника за организацията
и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, Общински съвет – Ценово
РЕШИ:
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъдат използвани натрупаните до края на 2015 г.
отчисления по чл.64 от ЗУО, в размер на 207 886,70 лв. за доизграждане на
Регионалната система за управление на отпадъците.
РЕШЕНИЕ
№47
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация /ЗМСМА/ и чл.26, ал.2 от Устава на
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ –
ЯНТРА – ЛОМ 2008, във връзка с чл.3, ал.1, т.15 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет –
Ценово
РЕШИ:
ОПРЕДЕЛЯ за представител на Община Ценово в Общото събрание на
сдружение с нестопанска цел „Регионално сдружение за управление на
отпадъците „Янтра – Лом 2008“, д-р Петър Георгиев Петров – КМЕТ на
Община Ценово.
7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

4

РЕШЕНИЕ
№48
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.12, ал.4, т.1 от
Закона за културното наследство (ЗКН) и чл.3, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински
съвет с.Ценово
РЕШИ:
1. Дава съгласие Община Ценово да придобие право на управление за
осъществяване на дейности, свързани с опазването и предоставянето
на Поземлен имот № 000019 по КВС на землището на с.Кривина,
община Ценово, с площ 19.117 дка., с начин на трайно ползване:
археологически паметник на културата, съставляващ част от
териториалният обхват на недвижима културна ценност
„Късноримска крепост и средновековно селище Ятрус“ находящ
се в Област Русе, Община Ценово, землището на с.Кривина за
срок от 10 години.
2. Възлага на Кмета на Община Ценово да извърши необходимите
действия за изпълнение на решението.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Г.Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Техн.сътрудник
(М.Матева)
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