РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЯ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взети на заседание с
Протокол №10/23.03.2016г.

РЕШЕНИЕ
№67
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.8, ал.4 от Закона за общинската собственост
чл.79, от Административнопроцесуалния кодекс, чл.11, ал.3 от Закона за
нормативните актове, 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:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за общинската
собственост на Община Ценово – (Приложение №1).
Приложение№1:

НАРЕДБА
за изменение и допълнение на
НАРЕДБА № 2 за общинската собственост на Община Ценово
I. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за
общинската собственост на община Ценово Приета с Решение № 147 по
Протокол № 22/27.10.2008 г. Изм., Решение № 160 по Протокол №
27/17.12.2008 г. Изм., Решение № 238 по Протокол № 41/19.05.2009 г. Изм.
Решение № 266 по Протокол № 46/28.08.2009 г. Изм. Решение № 126 по
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Протокол №17/23.08.2012г.Изм. и доп., Решение № 146 по Протокол №
20/29.11.2012 г.
§ 1. В Приложение 1 към чл. 16, ал. 1 и ал. 2 да се допълни с т. 4 както
следва
ГОДИШНА НАЕМНА ЦЕНА ЗА 1 дка. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ
№
Вид на обекта
Базисна наемна цена
лв./дка
1
Отдаване под наем или аренда на земеделски 30.00
земи с НТП-нива
2.
Отдаване под аренда на земеделски земи с НТП- 40.00
трайни насаждения
3.
Отдаване под аренда на изоставени или 20.00
неизползвани земи за създаване на трайни
насаждения
4.
Отдаване под наем на земеделски земи с 10.00
НТП–пасища, мери за срок от 1/една/ година
§ 2. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за
общинската собственост на община Ценово влиза в сила от деня на
приемането й.
РЕШЕНИЕ
№68
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 §1 от
Допълнителните разпоредби на Правилника за реда, начина и условията за
отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Ценово,
Общински съвет Ценово
РЕШИ:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна парична помощ на
Димитър Светославов Кръстев от село Ценово 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
№69
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 §1 от
Допълнителните разпоредби на Правилника за реда, начина и условията за
отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Ценово,
Общински съвет Ценово
РЕШИ:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна парична помощ на
Ангел Петков Ангелов от село Караманово 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
№70
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 §1 от
Допълнителните разпоредби на Правилника за реда, начина и условията за
отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Ценово,
Общински съвет Ценово
РЕШИ:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна парична помощ на
Пламен Стефанов Личев от село Белцов 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
№71
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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 §1 от
Допълнителните разпоредби на Правилника за реда, начина и условията за
отпускане на еднократни социални помощи на граждани от община Ценово,
Общински съвет Ценово
РЕШИ:
1. Дава съгласието си да бъде отпусната еднократна парична помощ на
Росица Иванова Божанова 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“.
РЕШЕНИЕ
№72
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.11, ал.10 от Закона за публичните финанси и
чл.4, ал.5 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:
I Изменя и допълва Решение №35 от 22.01.2016 г. на Общински съвет –
Ценово, както следва:
1. Изменя разчета на разходите по Приложение №2 по Бюджет 2016 г., от
Решение №35 от 22.01.2016 година:
1.1 Да се увеличат плановите кредити на Кметство Долна Студена на
следните параграфи и подпараграфи по дейности, както следва:
Функ
ция

Група

Дейност

1

2

3

Параграф

Наименование

Увелич.
Сума
/лева/

4

5

6

ІІІ. ДОФИНАНСИРАНЕ
7

3

738
45-00

ЧИТАЛИЩА
Субсидии за организации с
нестопанска цел
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В т.ч. Народно читалище „Пробуда1923 г.” – Долна Студена
ВСИЧКО:

1 038
1 038

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

1

2

3

1

122

Наименование

Намаление
в лева

5

6

4

ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Издръжка
10-00
10-20
Разходи за външни услуги
ВСИЧКО:

1 038
1 038
1 038

2. Изменя разчета на разходите по второстепенни разпоредители по
Бюджет 2016 година – Приложение 5 от Решение №35/22.01.2016
година на Общински съвет – Ценово, както следва:
№ Второстепенен р-л
по
ред
Вид разход
1

2

Делегирани от
държавата
дейности

Държавни
дейности с
дофинансиране

Местни
дейности

Общо

3

4

5

6

І. НАМАЛЯВА :
1. Кметство Ценово
- издръжка
IІ. УВЕЛИЧАВА :
2. Кметство Долна Студена
- издръжка

1 038
1 038
1 038
1 038
1 038
1 038

1 038
1 038
1 038
1 038
1 038
1 038

РЕШЕНИЕ
№73
На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл.52, ал.1 и ал.9 от Закона за управление на
отпадъците, чл.79, ал.1, ал.4, ал.5 от Закона за опазване на околната среда
Общински съвет – с.Ценово
РЕШИ:
1. Приема отчет за изпълнение на „Програма за управление на дейностите
по отпадъците на Община Ценово за 2015г., която е неразделна част от
Общинската програма за опазване на околната среда.
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РЕШЕНИЕ
№74
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.23, т.4 и чл.24, т.4 от Закона за
регионалното развитие (ЗРР), чл.91, ал.4 от Правилника за прилагане на
Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и 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 общинската администрация
Общински съвет – с.Ценово:
РЕШИ:
1. Приема Годишния доклад към 31.12.2015 година за наблюдение на
изпълнението на План за регионално развитие на Община Ценово за
периода 2014-2020 година – Приложение №1 и №2.

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