ОБЩИНСКИ СЪВЕТ–СУХИНДОЛ
5240 гр. Сухиндол, област Велико Търново, ул. “Росица” № 106, тел.:06136 2912

МАНДАТ 2019-2023 г.

ПРОТОКОЛ
№3
на редовно заседание на Общински съвет
проведено на 23 декември 2019 година
Днес 23.12.2019 г. от 13.00 ч. в Ритуалната зала на община Сухиндол се
проведе редовно заседание на Общински съвет Сухиндол, свикано на
основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
Г-н Борислав Вълев – председател на общинския съвет, откри
заседанието.
На заседанието присъстваха 9 общински съветника. Отсъстваха Ангел
Славов и Димитър Гърбов.
Присъстваха още: инж. Пламен Чернев – кмет на общината, г-жа
Маринела Пазвантова – секретар на общината, г-жа Полина Денева директор на дирекция “ФБЧР”, г-н Иво Иванов - директор на дирекция
“ЕПУТЕОС”, кметските наместници на селата от общината.
Г-н Борислав Вълев – председател на общинския съвет: Уважаеми
общински съветници, уважаеми г-н Чернев, уважаема г-жо Пазвантова,
уважаеми кметски наместници, уважаема общинска администрация откривам
редовното заседание на Общински съвет Сухиндол. Предлагам днешното
заседание да преминем при следния дневен ред:
1. Приемане Програма за енергийната ефективност на община
Сухиндол за 2020-2024 г.
Докл. кмета на общината
2. Приемане Краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива на община
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
3. Одобряване план-сметка за определяне на такса смет за 2020
година.
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Докл. кмета на общината
4. Приемане Годишна програма за развитие на читалищната дейност
на НЧ „Трезвеност 1870“, гр. Сухиндол за 2020 г.
Докл. кмета на общината
5. Отмяна на Наредба за чистотата на улици, паркове, градини и
площади в населените места на община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6. Предложения:
6.1. Относно: Определяне представител в Областен съвет за развитие,
В. Търново.
Докл. Татяна Мънкова – общ. съветник
6.2. Относно: Определяне представител на Общински съвет
Сухиндол в
Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България.
Докл. Димчо Димов – общ. съветник
6.3. Относно: Членство на председателя на Общински съвет
Сухиндол в Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България.
Докл. Йордан Йорданов – общ. съветник
6.4. Относно: Определяне представител на община Сухиндол в
Общото събрание на акционерите в МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ АД –
гр. В. Търново.
Докл. Председател ОбС
6.5. Относно: Определяне представител на община Сухиндол в
Общото събрание на съдружниците в Асоциация по В и К.
Докл. Председател ОбС
6.6. Относно: Определяне представител на община Сухиндол в
Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД - гр. В. Търново.
Докл. Председател ОбС
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6.7.
Относно: Предаване на ново ВиК активи, изградени от
„Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД гр. В. Търново за
2019г. на територията на община Сухиндол, за управление на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК
„Йовковци“ ООД и за стопанисване, поддържане и експлоатация на
същите на ВиК оператора.
Докл. кмета на общината
6.8. Относно: Създаване временна комисия за актуализация на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докл. Председател ОбС
6.9. Относно: Приемане План за работата на Общински съвет Сухиндол
за първото полугодие на 2020 г.
Докл. Председател ОбС
6.10. Относно: Промени в разходната част по бюджета на община
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6.11. Относно: Извършени инвестиционни разходи по проект.
Докл. кмета на общината
6.12. Относно: Процедура за отдаване под наем на земеделска земя, ПИ
с идентификатор 37561.414.142 – НТП - изоставена орна земя землището
на с. Коевци.
Докл. кмета на общината
6.13. Относно: Разрешение за маломерни паралелки за учебната 20192020 година в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6.14. Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и
реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси в Общински съвет – Сухиндол.
Докл. Георги Острев - зам.
председател на Постоянната комисия „Законност, бюджет и
финанси, икономическо развитие и местно самоуправление”
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7. Разни
Има ли допълнения към така предложения дневен ред? Няма. Който е
съгласен с проекта за дневен ред, моля да гласува.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; „против”- няма; „въздържали се” – няма.
Прие се следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Приемане Програма за енергийната ефективност на община
Сухиндол за 2020-2024 г.
Докл. кмета на общината
2. Приемане Краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива на община
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
3. Одобряване план-сметка за определяне на такса смет за 2020
година.
Докл. кмета на общината
4. Приемане Годишна програма за развитие на читалищната дейност
на НЧ „Трезвеност 1870“, гр. Сухиндол за 2020 г.
Докл. кмета на общината
5. Отмяна на Наредба за чистотата на улици, паркове, градини и
площади в населените места на община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6. Предложения:
6.1. Относно: Определяне представител в Областен съвет за развитие,
В. Търново.
Докл. Татяна Мънкова – общ. съветник
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6.2. Относно: Определяне представител на Общински съвет
Сухиндол в
Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България.
Докл. Димчо Димов – общ. съветник
6.3. Относно: Членство на председателя на Общински съвет
Сухиндол в Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България.
Докл. Йордан Йорданов – общ. съветник
6.4. Относно: Определяне представител на община Сухиндол в
Общото събрание на акционерите в МОБАЛ „д-р Стефан Черкезов“ АД –
гр. В. Търново.
Докл. Председател ОбС
6.5. Относно: Определяне представител на община Сухиндол в
Общото събрание на съдружниците в Асоциация по В и К.
Докл. Председател ОбС
6.6. Относно: Определяне представител на община Сухиндол в
Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД - гр. В. Търново.
Докл. Председател ОбС
6.7.
Относно: Предаване на ново ВиК активи, изградени от
„Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД гр. В. Търново за
2019г. на територията на община Сухиндол, за управление на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК
„Йовковци“ ООД и за стопанисване, поддържане и експлоатация на
същите на ВиК оператора.
Докл. кмета на общината
6.8. Относно: Създаване временна комисия за актуализация на
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация.
Докл. Председател ОбС
6.9. Относно: Приемане План за работата на Общински съвет Сухиндол
за първото полугодие на 2020 г.
Докл. Председател ОбС
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6.10. Относно: Промени в разходната част по бюджета на община
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6.11. Относно: Извършени инвестиционни разходи по проект.
Докл. кмета на общината
6.12. Относно: Процедура за отдаване под наем на земеделска земя, ПИ
с идентификатор 37561.414.142 – НТП - изоставена орна земя землището
на с. Коевци.
Докл. кмета на общината
6.13. Относно: Разрешение за маломерни паралелки за учебната 20192020 година в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6.14. Относно: Приемане на Вътрешни правила за организацията и
реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на
интереси в Общински съвет – Сухиндол.
Докл. Георги Острев - зам.
председател на Постоянната комисия „Законност, бюджет и
финанси, икономическо развитие и местно самоуправление”
7. Разни
По точка първа: Приемане Програма за енергийната ефективност на
община Сухиндол за 2020-2024 г.
Докл. кмета на общината
Г-н Борислав Вълев – председател общински съвет: Имате ли
някакви позиции по това предложение? Няма. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
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РЕШЕНИЕ
№ 13
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 11 от Закона за
енергийната ефективност и предложение № 05 00-74/18.12.2019 г. на кмета на
община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема Програма за енергийна ефективност на община Сухиндол
2020 -2024г.
По точка втора: Приемане Краткосрочна програма за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на
община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
Г-н Вълев – председател на общинския съвет: Имате ли някакви
позиции по това предложение? Няма. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 14
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 10, ал.1 и ал. 2 от
Закона за енергията от възобновяеми източници и предложение №05 0075/18.12.2019 г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол
реши:
Приема Краткосрочна програма за насърчаване използването на
енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Сухиндол.
По точка трета: Одобряване план-сметка за определяне на такса
смет за 2020 година
Докл. кмета на общината
Г-н Вълев – председател ОбС: Имате ли въпроси или изказвания по
този материал?
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Инж. Пламен Чернев – кмет на общината: Ние спазваме указанията
на министъра на финансите и предлагаме малко завишение на такса смет, за
да отговорим на изискванията, които ни е поставило правителството. Искам
да благодаря за разбирането.
След направените разисквания г-н Вълев подложи предложението на
поименно гласуване:
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Георги Острев „за”; Димчо Димов
„за”; Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Пл. Стоянов „за”; Р.Йорданов „за”;
Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 15
На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл.чл.62, 66 и 67, ал.2 и
ал.5 от Закона за местните данъци и такси, във вр. с промените на ЗМДТ
(изм.-ДВ, бр.105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г., изм.ДВ, бр.95 от 2015 г., в
сила от 01.01.2016 г, изм. - ДВ, бр. 97 от 2016 г., в сила от 01.01.2017 г., изм.ДВ, бр.88 от 2017 г. в сила от 01.01.2020 г., влизането в сила от бр.88 от 2017
г.; изменено на 01.01.2022 г.; изм. и доп., бр.98 от 27.11.2018 г. ), в
изпълнение на чл.27, ал.ал. 4 и 5 от ЗМСМА, при условията на чл.75 до чл.80
от Административнопроцесуалния кодекс и чл.26, ал.2 от Закона за
нормативните актове и предложение №05 00-69/18.12.2019 г. на кмета на
община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1.Одобрява план-сметка, включваща необходимите разходи за:
 Осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци;
 Събиране, вкл. разделно на битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация,
закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други
инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по
чл. чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;
 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и
други територии на населените места, предназначени за обществено
ползване, съгласно Приложение № 1.
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2. Съгласно Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата се
определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а когато не
може да се установи количеството на битовите отпадъци, размерът на таксата
се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа,
определена от Общинския съвет.
Ползването на основа, която е различна от данъчната оценка на
недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена, с
изменението на Закона за местните данъци и такси, обнародвано в ДВ бр. 98
от 27.11.2018 г., е отложено за 2022 г.
Промилът за такса смет за 2020 година е определен по реда на чл.67, ал.2
от ЗМДТ.
Общински съвет приема, че следва размера на таксата да бъде определен
не по правилото визирано в чл.67, ал.1 от ЗМДТ, а в даденото от законодателя
изключение в ал.2 и ал.4 на същата норма. Използвайки тази правна
възможност, такса смет се определя в рамките на чл.67, ал.2 и ал.4 от ЗМДТ,
именно:
№

1

2

3

Видове разходи
по
чл.62
от
ЗМДТ

Събиране
и
транспортиране
на
битови
отпадъци
до
съоръжения
и
инсталации
за
тяхното
третиране
Третиране
на
битовите
отпадъци
в
съоръжения
и
инсталации
Поддържане на
чистотата
на
териториите за
обществено
ползване
в
населените места
и
селищните
образувания
Общо

Промил ‰
За жилищни имоти
гр. Сухиндол
(общински
център)

населени места
(с. Коевци, с.

За нежилищни имоти
гр.
Сухиндол

Красно Градище, с.
Горско Косово, с.
Бяла
Река,
с.
Горско
Калугерово)

населени места
(с. Коевци, с
.Красно Градище, с
.Горско Косово, с.
Бяла Река, с.
Горско
Калугерово)

Такса за 1
брой
съд/годишно

3,3

3.3

6,5

6,5

5 560.00 лв.

2.6

2.6

4

4

0

2.6

2.6

4

4

4

8,5‰

8,5‰

14,5‰

14,5‰

5560.00лв.+4‰
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По точка четвърта: Приемане Годишна програма за развитие на
читалищната дейност на НЧ „Трезвеност 1870“, гр. Сухиндол за 2020 г.
Докл. кмета на общината
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Пред вас е материала, има ли
възникнали въпроси?
Инж. Пламен Чернев – кмет на общината: Празничната програма
на общината ще бъде съобразена с културния календар на читалището и ще
отбележим 50 години от провъзгласяването на Сухиндол за град, 150 години
НЧ „Трезвеност 1870“ и 250 години от първото килийно училище. Ще
определим инициативен комитет, поканили сме вицепрезидента на Р
България госпожа Илияна Йотова, очакваме отговор. През цялата година ще
има празнични мероприятия, а кулминацията ще бъде на 19 декември 2020
година.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Ако няма други изказвания,
подлагам предложението на гласуване.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържал се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 16
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.26а и ал.2 от
Закона за народните читалища и предложение № 05 00-68/18.12.2019 г. на
кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема годишна програма за развитие на НЧ „Трезвеност 1870“ гр.
Сухиндол за 2020 година.
По точка пета: Отмяна на Наредба за чистотата на улици, паркове,
градини и площади в населените места на община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Имаме приета Наредба за
обществен ред и чистота на територията на община Сухиндол, което налага
да отменим Наредба за чистотата на улици, паркове, градини и площади в
населените места на община Сухиндол. Някой иска ли да вземе отношение по
това предложение? Няма. Подлагам предложението на гласуване.
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В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържал се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 17
На основание чл. 21, ал.2, от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, и предложение № 05 00-76/18.12.2019 г. на кмета
на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Отменя Наредбата за чистотата на улици, паркове, градини и
площади в населените места на община Сухиндол, приета с Решение №
45 /28.05.2004 г. на Общински съвет Сухиндол.
По точка 6. Предложение.
6.1. Относно: Определяне представител в Областен съвет за
развитие, В. Търново.
Докл. Татяна Мънкова – общ. съветник
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Някой иска ли да вземе отношение
по това предложение? Не, подлагаме на гласуване.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 18
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, в изпълнение на чл.22, ал.2 от Закона за
регионалното развитие, чл. 62, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие и писмо ОА04-8259/07.11.2019 г. на проф. д-р
Любомира Попова - областен управител на област Велико Търново, и
предложение №РД-01-10-41/18.12.2019 г. на общински съветник Татяна
Мънкова, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Определя представител в Областния съвет за развитие на
област Велико Търново – БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВЪЛЕВ.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1
представител в заседание на Областния съвет за развитие на
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област Велико Търново , той ще бъде заместван от МЕХМЕД
БАЙРЯМОВ ЧАВДАРЛИЕВ – зам. председател на Общински
съвет Сухиндол
По точка 6.2. Относно: Определяне представител на Общински
съвет Сухиндол в Общото събрание на Националното сдружение на
общините в Република България
Докл. Димчо Димов – общ. съветник
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси по това
предложение? Няма. Подлагам предложението на поименно гласуване.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Георги Острев „за”; Димчо
Димов „за”; Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Пл. Стоянов „за”;
Р.Йорданов „за”; Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 19
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл.
27, ал. 1 от Устава на НСОРБ и Докладна записка №РД-01-10-43/18.12.2019 г. на
Димчо Димов - общински съветник, Общински съвет Сухиндол реши:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България представителя на
общинския съвет БОРИСЛАВ ПЛАМЕНОВ ВЪЛЕВ – председател на
Общински съвет Сухиндол.
2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в
заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от МЕХМЕД
БАЙРЯМОВ ЧАВДАРЛИЕВ – зам. председател на Общински съвет
Сухиндол.
По точка 6.3. Относно: Членство на председателя на Общински
съвет Сухиндол в Националната асоциация на председателите на
общински съвети в Република България.
Докл. Йордан Йорданов – общ. съветник
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Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси по това
предложение? Няма. Подлагам предложението на поименно гласуване.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Георги Острев „за”; Димчо
Димов „за”; Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Пл. Стоянов „за”; Р.
Йорданов „за”; Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното

РЕШЕНИЕ
№ 20
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА и Докладна записка №РД-01-1042/18.12.2019 г. на Йордан Йорданов – общински съветник, Общински съвет
Сухиндол реши:
Дава съгласие председателят на Общински съвет Сухиндол – БОРИСЛАВ
ПЛАМЕНОВ ВЪЛЕВ да членува в Националната асоциация на
председателите на общински съвети в Република България, като дължимия
членски внос е за сметка на бюджета на Общината в частта „Общински
разходи за Общински съвет и параграфа за разходи за членски внос и участие
в нетърговски организации“

По точка 6.4. Относно: Определяне представител на община
Сухиндол в Общото събрание на акционерите в МОБАЛ „д-р Стефан
Черкезов“ АД – гр. В. Търново.
Докл. Председател ОбС
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по това
предложение? Ако няма, нека да гласуваме това предложение.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Георги Острев „за”; Димчо
Димов „за”; Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Пл. Стоянов „за”; Р.
Йорданов „за”; Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
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Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 21
На основание чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 2 и чл. 36 от Наредбата за упражняване на правата на
собственост на общината в капитала на търговски дружества с общинско
участие и за участието на общината в граждански дружества и сдружения с
нестопанска цел, в изпълнение на чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и
предложение №РД-01-10-32/18.12.2019 г. на председателя на Общински съвет
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Избира инж. Пламен Димитров Чернев с ЕГН 7402091584, за
представител на община Сухиндол в Общото събрание на акционерите в
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново.
2. Упълномощава инж. Пламен Димитров Чернев да представлява
община Сухиндол в общото събрание на акционерите като участва във
вземането на решения от него, съобразно притежаваните от общината акции в
капитала на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – гр. Велико Търново.
По точка 6.5. Относно: Определяне представител на община
Сухиндол в Общото събрание на съдружниците в Асоциация по В и К.
Докл. Председател ОбС
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по това
предложение? Няма, колеги да гласуваме това предложение.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 22
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.198е, ал.5 от
Закона за водите, №РД-01-10-37/18.12.2019 г. на председателя на общински
съвет Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
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1. Определя представител на община Сухиндол в Общите събрания на
съдружниците в Асоциацията по ВиК - инж. Пламен Чернев – кмет на
общината.
2. Упълномощава инж. Пламен Чернев да участва като представител на
общината в Общите събрания и при обсъждане на възникнали въпроси, във
връзка с бъдещата дейност на Асоциацията – да гласува, съобразно
интересите на Община Сухиндол.
По точка 6.6. Относно: Определяне представител на община
Сухиндол в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и
канализация Йовковци“ ООД - гр. В. Търново.
Докл. Председател ОбС

Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по това
предложение? Няма, колеги да гласуваме поименно това предложение.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Георги Острев „за”; Димчо
Димов „за”; Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Пл. Стоянов „за”; Р.
Йорданов „за”; Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 23
На основание чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската
собственост (ЗОС), чл. 2 и чл. 36 от Наредбата за упражняване на правата на
собственост на общината в капитала на търговски дружества с общинско
участие и за участието на общината в граждански дружества и сдружения с
нестопанска цел, в изпълнение на чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и
предложение №РД-01-10-38/18.12.2019 г. на председателя на Общински съвет
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Определя представител на община Сухиндол в Общите събрания на
съдружниците на “Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД – гр.
Велико Търново – инж. Пламен Димитров Чернев – кмет на общината.
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2. Упълномощава инж. Пламен Чернев да участва като представител на
общината в Общите събрания на дружеството при вземане на решения с
гласове, съобразно дела на община Сухиндол в капитала на същото и да
гласува по свое усмотрение.
По точка 6.7. Относно: Предаване на ново ВиК активи, изградени от
„Водоснабдяване и канализация – Йовковци“ ООД гр. В. Търново за
2019г. на територията на община Сухиндол, за управление на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК
„Йовковци“ ООД и за стопанисване, поддържане и експлоатация на
същите на ВиК оператора.
Докл. кмета на общината
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси или изказвания по
това предложение? Няма, колеги да гласуваме поименно това предложение.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Георги Острев „за”; Димчо
Димов „за”; Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Пл. Стоянов „за”; Р.
Йорданов „за”; Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 24
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и на чл.12, ал.4 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл.10в, ал.2, т.6 от Закона за водите и
в изпълнение на чл. 27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и предложение №05 00-73/18.12.2019 г. на кмета на
общината, Общински съвет Сухиндол реши:
1.Одобрява извършените от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“
ООД, гр.Велико Търново инвестиции, предложени за приемане от
тристранната комисия съгласно Протокол от 10.12.2019г. и възлага на кмета
на Общината да приеме с двустранен Приемно- предавателен протокол
новоизградените активи: 1. Дозаторна помпа – местоположение на актива в
събирателна шахта при каптаж „Въздол“ в гр.Сухиндол с балансова стойност
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676,89 лв.; 2. Спирателен кран – 1 бр. и пожарен хидрант – 1 бр. –
местоположение на актива на ул.“Двадесети април“№3 в гр. Сухиндол, с
балансова стойност 955,26 лв.; 3.Водомер волтманов – местоположение на
актива в ПС с.Горско Косово с балансова стойност 448,02 лв.; 4. Водопровод външен в хлораторно помещение към ПС „Сухиндол“; диаметър ф.25;
дължина 50 м.л. с балансова стойност 328,70 лв. ; 5. Водопровод – вътрешен
на ул.“Житен клас“ гр.Сухиндол; диаметър ф.32 ; дължина – 52 м.л. с
балансова стойност 684,45 лв.
2.На основание чл.198ж от Закона за водите и §9, ал.10 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗВ, и във
връзка с чл.198б, т.2 от Закона за водите предава на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци“ООД, гр.Велико
Търново /АВиК/ за управление 5/пет/ броя новоизградени активи приети с
приемно-предавателни протоколи, намиращи се на територията на община
Сухиндол на обща стойност 3093,32 / три хиляди деветдесет и три лева и
тридесет и две стотинки/ без ДДС и 3711,98 / три хиляди седестотин и
единадесет лева и деветдесет и осев стотинки./ с ДДС.
3.На основание чл.198о, ал.1 и ал.4 и във връзка с чл.198п, ал.1 и
ал.5,т.4 и т.5, и ал.6 от Закона за водите, и при условията на сключения между
АВиК и ВиК „Йовковци“ООД Договор, който е в сила от 01.06.2016г.,
предава за стопанисване, поддържане и експлоатация на оператора и ВиК
„Йовковци“ООД активите по т.2.
4. Упълномощава кмета на община Сухиндол да предприеме
необходимите действия по изпълнеието на т.2 и т.3 от настоящото решение
като изпрати Уведомление до председателя на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от ВиК „Йовковци“ООД, гр.В.Търново с
приложени копия на необходимите документи.
По точка 6.8. Относно: Създаване временна комисия за
актуализация на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация.
Докл. Председател ОбС
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: На заседание на Постоянните
комисии се предложи временната комисия за актуализация на Правилника на
Общински съвет Сухиндол да се състои от 5 члена – Димчо Димов, Георги
Острев, Юмит Османов, д-р Румен Йорданов, Пламен Стоянов. Има ли
въпроси или други предложения? Няма, колеги да гласуваме
това
предложение.
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В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 25
На основание чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 16, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация и предложение №РД-01-10-40/18.12.2019 г. на
председателя на Общински съвет, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Създава временна комисия за актуализация на Правилника за
организацията и дейността
на Общински съвет неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация.
2. Определя срок до края на м. януари 2020 г. да представи
предложението за актуализация на правилника.
По точка 6.9. Относно: Приемане План за работата на
Общински съвет Сухиндол за първото полугодие на 2020 г.
Докл. Председател ОбС
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Този план за работа на
Общински съвет Сухиндол, който предлагаме е отворен и ще бъде допълван.
Има ли въпроси или допълнения по това предложение? Няма, колеги да
гласуваме предложението.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 26
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сухиндол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, и предложение №РД-01-1018

39/18.12.2019 г. на председателя на Общински съвет, Общински съвет
Сухиндол реши:
Приема план за работата на общински съвет Сухиндол за първото
полугодие на 2020 година.
По точка 6.10. Относно: Промени в разходната част по бюджета
на община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси или допълнения по
това предложение? Няма, колеги да гласуваме поименно предложението.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Георги Острев „за”; Димчо
Димов „за”; Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Пл. Стоянов „за”; Р.
Йорданов „за”; Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 27
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.7, ал.5 и чл.96 от Закона за
публичните финанси и чл.54, ал.1 от ЗМСМА, в изпълнение на чл.27, ал.4 и 5
от ЗМСМА и предложение №05 00-72/18.12.2019 г. на кмета на общината,
Общински съвет Сухиндол реши:
Да се направят промени в разходната част по бюджета на община
Сухиндол , както следва:
Дейност 714 Спортни бази за спорт за всички
§ 45-00 Субсидии и др.текущи трансфери /+/ 1600 лева
Дейност 898 Други дейности по икономиката
§ 10-20 Разходи за външни услуги /-/ 1600 лева
По точка 6.11. Относно: Извършени инвестиционни разходи
по проект.
Докл. кмета на общината
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси или допълнения
по това предложение? Няма, колеги да гласуваме поименно предложението.
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В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Георги Острев „за”; Димчо
Димов „за”; Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Пл. Стоянов „за”; Р.
Йорданов „за”; Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 28
На основание чл.21, ал.1, т.6 и т. 23
от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с извършени
инвестиционни разходи по проект № 04/321/00701 – „Реконструкция на
общински спортен комплекс в гр.Сухиндол“, в изпълнение на чл.27, ал.4 и 5
от ЗМСМА и предложение №05 00-71/18.12.2019 г. на кмета на общината,
Общински съвет Сухиндол реши:
Дава съгласие сумата от 35801,70 лв. /тридесет и пет хиляди осемстотин и
един лв. и 70 ст./ да бъде изписана на разход , поради липса на средства за
осъществяване на проекта.
По точка 6.12. Относно: Процедура за отдаване под наем на
земеделска земя, ПИ с идентификатор 37561.414.142 – НТП - изоставена
орна земя землището на с. Коевци.
Докл. кмета на общината
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси или допълнения
по това предложение? Няма, колеги да гласуваме поименно предложението.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Георги Острев „за”; Димчо
Димов „за”; Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Пл. Стоянов „за”; Р.
Йорданов „за”; Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
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РЕШЕНИЕ
№ 29
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл. 14, ал.1 и ал.2 от Закона за
общинската собственост, чл. 7 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на община Сухиндол,
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост
за 2019 г. и чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение №05 0065/22.11.2019 г. на кмета на общината, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Дава съгласие община Сухиндол да проведе процедура за отдаване под
наем на ПИ с идентификатор 37561.414.142 по реда на Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Имотът
с АЧОС № 1586 от 18.03.2019 г. представлява изоставена орна земя от
372913 кв. м, девета категория в м. “Писдица” 2, землището на с. Коевци,
община Сухиндол.
2. Срок за отдаване под наем на имота – 7 стопански години, считано от
стопанската 2019/2020 година.
3. Определя начална годишна тръжна наемна цена за целия имот, на база
Справка за размера на Средно годишно рентно плащане (СГРП), валидно
за стопанската 2019/2020 година – за ниви, изоставени ниви, изоставена
орна земя за землище с. Коевци в размер на 21,00 (Двадесет и един лв на
дка на година), или за 372,913 дка х 21,00 лв = 7831,17 лв (Седем хиляди
осемстотин тридесет и един лева и 17 стотинки)
4. Възлага на кмета на община Сухиндол да организира провеждането на
търга в съответствие с действащата нормативна уредба.
По точка 6.13. Относно: Разрешение маломерни паралелки за
учебната 2019-2020 година в СУ „Св. Климент Охридски“, гр.
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси или мнения по
това предложение? Няма. Колеги да преминем към гласуване.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
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РЕШЕНИЕ
№ 30
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.68, ал.1, т.2 и т.3, във вр. с ал.8 от Наредбата
за финансиране на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, предложение рег.№6700-37/26.11.2019 г. на
директора на СУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сухиндол и предложение №
05 00-70/18.12.2019 г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет
Сухиндол реши:
Разрешава за учебната 2019/2020 година в СУ „Св. Климент
Охридски“, гр. Сухиндол да се обучават в:
 I клас – 9 ученика
 II клас - 11 ученика
 IV клас - 12 ученика
 V клас – 13 ученика
 VI клас – 12 ученика
 VII клас – 14 ученика
 IX клас – 10 ученика
 X клас – 15 ученика
 XI клас – 12 ученика
 XII клас – 9 ученика
По точка 6.14. Относно: Приемане на Вътрешни правила за
организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на
конфликт на интереси в Общински съвет – Сухиндол.
Докл. Георги Острев - зам. председател на
Постоянната комисия „Законност, бюджет и
финанси, икономическо развитие и местно
самоуправление”
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Поради промени в някои
нормативни актове се налага да актуализираме Вътрешните правила за
организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на
конфликт на интереси в Общински съвет – Сухиндол. Има ли въпроси или
мнения по това предложение? Няма. Колеги да преминем към гласуване.
В залата присъстват 9 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
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Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 31
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.10, на Наредбата за
организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за
установяване на конфликт на интереси и предложение №РД-01-1047/23.12.2019 г. на зам. председателя на Постоянната комисия „Законност,
бюджет и финанси, икономическо развитие и местно самоуправление” –
Георги Острев, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Отменя Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински
съвет – Сухиндол, приети с Решение № 295 на Протокол №40 от
02.11.2018 год. на Общински съвет Сухиндол.
2. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на
декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински
съвет – Сухиндол.
Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския
съвет и председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване
и установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по
чл.29а от ЗМСМА за сведение и изпълнение.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Уважаеми колеги, преминаваме
към точка „Разни“. Имате ли някакви въпроси, които да обсъдим? Няма.
Колеги, позволете ми да ви пожелая весело посрещане на
наближаващите коледни и новогодишни празници! Да си пожелаем Новата
2020 година да бъде мирна, щедра и ползотворна! Весели коледни и
новогодишни празници!
Поради изчерпване на дневния ред, закривам редовното заседанието на
Общински съвет Сухиндол.
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