РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЯ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взети на заседание с
Протокол№9/25.02.2016г.

РЕШЕНИЕ
№49
На основание чл.21, ал.1, т.24, и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, както и на чл.3, ал.1, т.24 и ал.2 на
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с
Решение №5 по Протокол №3 от 25.11.2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЦЕНОВО
РЕШИ:
1. Приема отчета за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет
– Ценово за периода 01.07.2015г. – 31.12.2015г.
РЕШЕНИЕ
№50
На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.3, ал.1, т.5, ал.2 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в
страната и представения отчет за получаване командировъчни пари от Кмета
на Община Ценово за четвъртото тримесечие на 2015 година, Общински
съвет – Ценово
РЕШИ:

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел: 08122/ 25-10, факс: 20-02,
e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

ISO 14001:2004, ISO 9001:2008

1. Одобрява получените командировъчни пари за четвъртото тримесечие
на 2015 година в размер на 70.00лв./седемдесет лева/, съгласно
Приложение №1, в това число:
- дневни – 70,00 лв. като целесъобразен и законосъобразен разход.
РЕШЕНИЕ
№51
На основание чл.21, ал.1, т.6, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.3, ал.1, т.5, ал.2 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в
страната и представения отчет за получените командировъчни пари на
Председателя на Общински съвет – Ценово за четвъртото тримесечие на 2015
година, Общински съвет – Ценово
РЕШИ:
1. Одобрява изплатените командировъчни пари на Председателя на
Общински съвет – Ценово за четвъртото тримесечие на 2015 г. в размер
на 40,00 лв.(четиридесет лева), съгласно Приложение №1, в това число:
- Дневни – 40,00лв., като целесъобразен и законосъобразен разход.
РЕШЕНИЕ
№52
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.7, ал.2 от Закона за борба
срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
(ЗБППМН) и чл.3, ал.1, т.23 и ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет – Ценово
РЕШИ:
1. Приема Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при
Община Ценово за 2015 г.
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РЕШЕНИЕ
№53
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост във
връзка с чл.37и,ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи, 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
РЕШИ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост на Община Ценово за периода 01.01.2016 г. до
31.12.2016г. с т.1.1.1 Отдаване под наем на пасища и мери общинска
собственост, с описаните в Приложение 1 имоти.
РЕШЕНИЕ
№54
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост,
чл.112, ал.1, т.1 и чл.113 от Закона за горите, чл.31 от 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
РЕШИ:
1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите
– общинска собственост на община Ценово за периода 01.01.2016г. –
31.12.2016г. с параграф 7 – Добив на дървесина от следните имоти
общинска собственост:
№
Местност
п/р
1
2
с. Новград
1.
Червен бряг
2.
Червен бряг
с. Пиперково
3.
Драките
4.
Павлев бряст
5.
Павлев бряст

Имот
№
3

Отдели
и подотдели
4

Площ
ха
5

000124
000125

4у
4х

5.6
1.1

000229
000230
090011

7ч
7ч
7ч

1.2
–
–
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с. Долна Студена
6.
Войшкото
с. Кривина
7.
Пладнище
8.
9.
10.
11
12.
13.
14.

Зад лозята
Зад лозята
Брестовете
Брестовете
Брестовете
Тамянката
Пладнище

с. Белцов
15. Черибаши
16.
17.
18.

Чешми дере
Чешми дере

000442

11ж

1.8

000089

291е
291ж
8г
8г
291к
291к
291к
292ш
291ж
291е

0.3
0.1
1.7
–
8.4
–
–
1.6
0.1
0.3

320з1
320м1
320о1
320ч1
320ш1
320с1

6.6
1.0
0.6
1.5
1.5
2.5

000035
000036
000079
000080
000081
000133
000089

000053
000338
000062
000064

РЕШЕНИЕ
№55
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
РЕШИ:
1. Приема правилата за безопасност и ограничаване на достъпа в
районите на училищата и детските градини в Община Ценово, като
определя правата и задълженията на директорите, охранителите, както
и тези на посетителите, включително взаимодействието с училищното
настоятелство и урежда организацията на дейността им, съобразно
особеностите на учебното заведение /Приложение1/.
РЕШЕНИЕ
№56
На основание чл.21, ал.1, т.15, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 и ал.5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА),
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във връзка с чл.3, ал.1, т.8 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация на Община Ценово и чл.198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите
(ЗВ), Общински съвет – Ценово, област Русе
РЕШИ:
1. Определя д-р Петър Петров – кмет на община Ценово като
представител на Общината в редовното заседание на 25.02.2016г. на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК-Русе.
2. При невъзможност Кметът на община Ценово да участва в заседанието на
Общото събрание на Асоциацията по В и К – Русе на 25.02.2016г. определя
Цветомир Петров - заместник кмет на община Ценово като представител на
общината в редовното заседание на 25.02.2016г. на Общото събрание на
Асоциацията по В и К.
3. Определя мандат на представителя, Цветомир Петров - заместник-кмет
на Община Ценово, в Общото събрание на Асоциацията по В и К до края на
мандата на настоящия Общински съвет.
4. Съгласува следната позиция на Община Ценово по въпросите от дневния
ред на заседанието на 25.02.2016г и ОПРАВОМОЩАВА представителя на
община Ценово да гласува решенията от дневния ред на Общото събрание на
Асоциацията по В и К – Русе:
4.1 По първа точка от дневния ред – „ЗА” приемане на отчета за дейността на
Асоциацията по ВиК - Русе за 2015г.
4.2 По втора точка от дневния ред – „ЗА” приемане на отчет за изпълнение на
бюджета на Асоциацията по ВиК-Русе.
4.3 По трета точка от дневния ред – „ЗА” приемане на бюджета на
Асоциацията по ВиК - Русе за 2016г.
4.4 По точка четвърта от дневния ред – „ЗА” взимане на решение за
принципно съгласие, активите – ВиК системи и съоръжения, намиращи се на
територията на с. Топчий, с. Просторно, с. Равно и с. Каменово включени в
списъците по Приложение 1 на окончателните протоколи за разпределяне на
собствеността на община Ветово, да бъдат предоставени както следва: тези
на с. Топчий и с. Просторно – на община Разград, област Разград и тези на с.
Равно и с. Каменово – на община Кубрат, област Разград, като
„Водоснабдяване и канализация” ООД – Русе ги отпише от счетоводния си
баланс.
4.5 По пета точка от дневния ред – Приема за сведение предоставената
информация, относно писма на община Русе и община Борово с искане за
предоставяне на ВиК системи и съоръжения на територията на с. Тетово,
общ. Русе и селата Батин, Горно Абланово и Екзарх Йосиф за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК ООД – Русе и предстоящите задачи за
Асоциацията по ВиК – Русе през 2016г.
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4.6 Допълнителна нова точка в дневния ред – „ЗА” приемане на годишния
финансов отчет на АВиК – Русе за 2015г.
4.7 По точка шеста - при поставяне на допълнителни въпроси на заседанието,
да приема предложенията към същите за информация, като при
необходимост гласува, както намери за добре и с оглед запазване на
интересите на Община Ценово.
РЕШЕНИЕ
№57
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 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 кандидатства с проектно
предложение „Съвместни дейности за подобряване на заетостта и
мобилността на работната сила в регион Русе-Гюргево“ по Програма
Interreg V – A Румъния – България 2014 – 2020 година.
2. Възлага на Кмета на Община Ценово да извърши необходимите
действия по представяне на проекта за кандидатстване пред
Управляващия орган по Програма Interreg V – A Румъния – България
2014 – 2020 година.
3. Принос на Община Ценово в общия бюджет на проекта да е между 2 и
5%, съгласно резултатите от анализа „Разходи-Ползи“.
4. Определя за представител в екипа на проекта г-н Цветомир Петров –
Заместник кмет.
РЕШЕНИЕ
№58
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.19, ал.1
т.4, буква „а”, чл. 198б, т.2 и чл. 198ж от Закона за водите (ЗВ) чл.8, ал.1 от
Закона за общинската собственост Общински съвет - Ценово, област Русе
РЕШИ:
1. Дава съгласие:
- Реконструирана част от водопроводната мрежа с дължина 6 440м и
1 594м сградни водопроводни отклонения до дворищната регулация на
имотите в село Новград, община Ценово, област Русе на стойност
3 938 856,58лв. (три милиона деветстотин тридесет и осем хиляди
осемстотин петдесет и шест лева и петдесет и осем ст.) и
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- Реконструирана част от водопроводната мрежа с дължина 9 057м и
1 193м сградни водопроводни отклонения до дворищната регулация на
имотите в село Караманово, община Ценово, област Русе, на стойност
3 709 856,71лв. (три милиона седемстотин и девет хиляди осемстотин
петдесет и шест лева и седемдесет и една ст.) да бъдат предоставени за
управление на Асоциацията по В и К - Русе, за възлагане дейностите по
стопанисване, поддържане и експлоатация при спазване изискванията
на чл.198в, ал.4, т.1 и т.2 от Закона за водите.
РЕШЕНИЕ
№59
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, Общински съвет
Ценово
РЕШИ:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна парична помощ на
Веселинка Маринова Илиева от село Белцов за провеждане на лечение
в размер на 100,00/сто/ лв.
2. Средствата да се изплатят от 42-14 – „Помощи по решение на
Общински съвет“, дейност „Общинска администрация“.
РЕШЕНИЕ
№60
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, Общински съвет
Ценово
РЕШИ:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна парична помощ на
Милка Борисова Дочева от село Долна Студена за провеждане на
лечение в размер на 200,00/двеста/лв.
2. Средствата да се изплатят от 42-14 – „Помощи по решение на
Общински съвет“, дейност „Общинска администрация“.
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РЕШЕНИЕ
№61
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 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 общинската администрация, Общински съвет Ценово
РЕШИ:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна парична помощ на
Атанас Иванов Цветанов от село Пиперково за провеждане на лечение
в размер на 200,00/двеста/лв.
2. Средствата да се изплатят от 42-14 – „Помощи по решение на
Общински съвет“, дейност „Общинска администрация“.
РЕШЕНИЕ
№62
На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона
за младежта и чл.3, ал.1, т.23 и ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет Ценово
РЕШИ:
1. Приема отчет за изпълнение на дейностите по Общински план за
младежта през 2015 година./Приложение1/
2. Приема Общински план за младежта през 2016 г./Приложение2/
РЕШЕНИЕ
№63
На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 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:
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1. Одобрява създаването на местна инициативна група на територията на
Община Ценово и община Свищов.
2. Възлага на кмета на община Ценово да предприеме необходимите
действия за включване на всички заинтересовани страни в процеса на
учредяване на „МИГ Ценово – Свищов“ и разработване на Стратегия за
ВОМР.
3. Определя за представител на Община Ценово Цветомир Крумов
Петров – Зам.-кмет РРИП на Община Ценово.
РЕШЕНИЕ
№64
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси, чл.31,
ал.2 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, Общински
съвет – Ценово
РЕШИ:
1. Одобрява бюджетната прогноза на Община Ценово за местните
дейности за периода 2017 – 2019 година.

РЕШЕНИЕ
№65
Във връзка със законосъобразното приключване на процедурата съгласно
чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.9, ал.11 от Закона за защита при бедствия,
Общински съвет Ценово
РЕШИ:
Приема „План за противодействие на тероризма на Община Ценово“, като
съставна част на „План за защита при бедствия на Община Ценово“
(Приложение1).
РЕШЕНИЕ
№66
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.37и, ал.1 и ал.3 от Закона за собствеността и
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ползването на земеделските земи, 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
РЕШИ:
1. Определя имотите общинска собственост, представляващи пасища,
мери описани в Приложение1, което е неразделна част от настоящото
решение, за индивидуално ползване.
2. Дава съгласие имотите общинска собственост, представляващи пасища,
мери описани в Приложение1, да бъдат отдадени под наем.
3. Предоставянето за индивидуално ползване, чрез сключване на
договори за наем, да се извърши, при спазване на чл.37и от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи.
4. Определя срокът на наемните договори сключени при условията на
чл.37и, ал.1 и ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъде 5 години, с начало стопанската
2015/2016г.
5. Годишната наемна цена по сключените, при условията на чл.37и, ал.1 и
по реда на чл.24а, ал.2 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, договори за наем да бъде 17 лева на декар.
6. При сключване на договорите за наем или аренда Кмета на Община
Ценово е длъжен да изпълнява законовите изисквания, определени в
ЗСПЗЗ, Наредбите на Община Ценово, Решенията на Общински съвет,
Заповедите на Министъра на земеделието и храните свързани с
националните стандарти за поддържане на пасищата и мерите и
начините на управлението им.

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