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

МАНДАТ 2019-2023 г.

ПРОТОКОЛ
№4
на редовно заседание на Общински съвет
проведено на 31 януари 2020 година

Днес 31.01.2020 г. от 14.00 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 11 общински съветника. 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 Бюджета на община Сухиндол за 2020 г.
Докл. кмета на общината
2. Приемане на Стратегия за управлението на общинската
собственост в община Сухиндол за мандат 2019-2023 г.
Докл. кмета на общината
3. Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Сухиндол за 2020 г.
Докл. кмета на общината
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4. Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за 2019 г.
Докл. кмета на общината
5. Приемане Отчет за работата на Комисията за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в
община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6. Приемане Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Докл. кмета на общината
7. Приемане изменение в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
8. Предложения:
8.1. Относно: Предоставяне на пасища – общинска собственост под
наем за 2020 година.
Докл. кмета на общината
8.2. Относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска
собственост, в ПИ 70295.400.1844, гр. Сухиндол, ул. Изгрев № 22-а
Докл. кмета на общината
8.3. Относно: Одобряване обща численост и структура на общинска
администрация Сухиндол.
Докл. кмета на общината
8.4. Относно:
Оправомощаване на представител на община
Сухиндол в Асоциацията по ВиК.
Докл. кмета на общината
8.5. Относно: Отпускане финансова помощ на Мирослав Сергеев
Тосунов.
Докл. Председател ОбС
8.6. Относно: Отпускане финансова помощ на Йордан Боянов
Йорданов.
Докл. Пламен Стоянов - общински съветник
8.7. Предварително съгласие за ПУП върху земи от Общински
поземлен фонд.
Докл. кмета на общината
8.8. Определяне представител на община Сухиндол в Организацията
за управление на Дунавски туристически район.
Докл. кмета на общината
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9. Разни
Има ли допълнения към така предложения дневен ред? Няма. Който е
съгласен с проекта за дневен ред, моля да гласува.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; „против”- няма; „въздържали се” – няма.
Прие се следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1.Приемане Бюджета на община Сухиндол за 2020 г.
Докл. кмета на общината
2.Приемане на Стратегия за управлението на общинската
собственост в община Сухиндол за мандат 2019-2023 г.
Докл. кмета на общината
3.Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Сухиндол за 2020 г.
Докл. кмета на общината
4.Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление по видове и категории обекти за 2019 г.
Докл. кмета на общината
5.Приемане Отчет за работата на Комисията за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в
община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6.Приемане Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Докл. кмета на общината
7.Приемане изменение в Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на Община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
8. Предложения:
8.1. Относно: Предоставяне на пасища – общинска собственост под
наем за 2020 година.
Докл. кмета на общината
8.2. Относно: Отдаване под наем на част от имот – частна общинска
собственост, в ПИ 70295.400.1844, гр. Сухиндол, ул. Изгрев № 22-а
Докл. кмета на общината
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8.3. Относно: Одобряване обща численост и структура на общинска
администрация Сухиндол.
Докл. кмета на общината
8.4. Относно:
Оправомощаване на представител на община
Сухиндол в Асоциацията по ВиК.
Докл. кмета на общината
8.5. Относно: Отпускане финансова помощ на Мирослав Сергеев
Тосунов.
Докл. Председател ОбС
8.6. Относно: Отпускане финансова помощ на Йордан Боянов
Йорданов.
Докл. Пламен Стоянов - общински съветник
8.7. Предварително съгласие за ПУП върху земи от Общински
поземлен фонд.
Докл. кмета на общината
8.8. Определяне представител на община Сухиндол в Организацията
за управление на Дунавски туристически район.
Докл. кмета на общината
9. Разни
По точка първа: Приемане Бюджета на община Сухиндол за 2020 г.
Г-н Борислав Вълев – председател общински съвет: Колеги,
обсъдихме Бюджета на заседание на комисиите. Имате ли възникнали нови
позиции по това предложение?
Инж. Пламен Чернев – кмет на общината: Уважаеми колеги, това
една от най-важните точки – приемането на бюджета на общината. Всички
зависим от него, за да може нашата работа да върви през годината. Разходите
се увеличават, но смело мога да кажа, че сме направили един балансиран
бюджет, като залагаме на реални приходи. На постоянните комисии казахме,
че продължаваме да субсидираме футболния клуб, Домашен социален
патронаж и други дейности, за да може да поддържаме едно ниво, както до
сега. В с. Б. Река искат да се направи клуб за младежите. Обещахме да им
дадем една стая, която да се ремонтира за тази цел. Пак повтарям реални
приходи и реални разходи. Благодаря ви.
Г-н Борислав Вълев – председател общински съвет: Има ли други
мнения по бюджета на общината? Няма. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува. Гласуването е поименно.
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В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги Острев
„за”; Димитър Гърбов „за”; Димчо Димов „за”; Й.Йорданов „за”;
М.Чавдарлиев „за”; Пламен Стоянов „за”; Румен Йорданов „за”; Татяна
Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 32
На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5
от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 94, ал.2 и
ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на
Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 година, ПМС №
381 от 30.12.2019 за изпълнението на държавния бюджет на Република
България за 2020 година и Наредбата за условията и реда да съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Сухиндол и предложение №05 00-4/23.01.2020 г. на кмета на община
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Приема бюджета на Община Сухиндол за 2020 година както следва:
1.1. По приходите в размер на 4 009 967 лева съгласно Приложение №
1, в т. ч.:
1.1.1. Приходи за делегираните от държавата дейности в размер на
2 934 396 лв. в т.ч.
1.1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в
размер на 2 218 798 лв.
1.1.1.2. Целева субсидия за капиталови разходи за делегирани от
държавата дейности в размер на 24 700 лв.
1.1.1.3. Преходен остатък от 2019 година в размер на 702 710 лв.,
съгласно Приложение № 3
1.1.1.4. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средствата от ЕС със знак «минус» 11 812 лв.
1.1.2. Приходи от местни дейности в размер на 1 075 571 лв.
Приложение № 1, в т.ч.
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 175 500 лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 416 214 лв.
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер на 288 000 лв.
1.1.2.3.1 Обща изравнителна субсидия в размер на 249 000 лв.
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1.1.2.3.2 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер
на 39 000 лв.
1.1.2.4. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в
размер на 221 500 лв.
1.1.2.5. Предоставени трансфери със знак „минус” в т.ч. трансфери
между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на – /-/2 000 лв. и
други трансфери между бюджети - /-/45 730 лв.
1.1.2.6. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от ЕС – /+/ 6 622 лв.
1.1.2.7. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки за
средствата от ЕС / - / 175 472 лв.
1.1.2.8. Преходен остатък от 2019 година в размер на 190 937 лв.
1.2. По разходите в размер на 4 009 967 лв. разпределени по функции,
дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.
1.2.1. За делегираните от държавата дейности в размер на 2 934 396
лв.
1.2.2. За допълнително финансиране със средства от собствени
приходи на делегираните от държавата дейности в размер на 2 000 лв.
1.2.3. За местни дейности в размер на 1 073 571 лв.
1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета
на общината, изчислено на касова основа – придържане към балансирано
бюджетно салдо.
2. Приема програма за капиталовите разходи в размер 757 510 лв.
съгласно Приложение № 4
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия в размер на 204
200 лв.
2.2. Дава съгласие кмета на Община Сухиндол да направи
предложение до Министъра на финансите по реда на чл.87 от ЗДБРБ за 2020
г., за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви
трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи
ремонти на общински пътища и на улична мрежа в размер на 42 000 лв.,
поименно определени, съгласно Приложение № 12
2.3. Приема разчет за капиталови разходи, финансирани с преходен
остатък от 2019 година в размер на 548 434 лв.
2.5. Приема разчет за капиталови разходи финансиран от обща
субсидия за делегирани от държавата дейности на Детска градина «Соня» в
размер на 800 лв. и СУ «Св. Климент Охридски» - 1 000 лв.
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2.6. Приема разчет за капиталови разходи финансиран от дарения в
размер на 3 076 лв.
3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 година, без звената от
системата на народната просвета, които прилагат системата на
делегираните бюджети и определя:
3.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност
«Общинска администрация», съгласно Приложение № 6.
3.2. Разпределението на плановите разходи за заплати и численост за
2020 година съгласно Приложение № 7.
4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии както следва:
4.1. Членски внос – 2 000 лв.
4.2. Обезщетения и помощи по Решение на Общински съвет 1 000 лв.
и за погребения 1 000 лв.
4.3. Субсидии за:
4.4.1. Читалища 93 960 лв.
4.4.2. Спортни клубове 5 000 лв.
5.Приема следните лимити за разходи:
5.1. СБКО до 3% върху плановите средства за рабатна заплата на
наетите по трудово правоотношение.
5.2. Разходи за представителни цели на кмета на общината / до 2% от
издръжката на общинска администрация/ в размер на 3 000 лв.
5.3. Разходи за представителни цели на Председателя на Общински
съвет / до 1% от издръжката на общинска администрация/ в размер на 1 500
лв.
5.4. За празници на града и културни прояви в общината 35 000 лв.
6. Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на
транспортни разходи.
6.1. За пътуването от местоживеенето до местоработата и обратно,
съгласно Приложение № 8.
6.2. Упълномощава кмета на общината да утвърди списъците на
пътуващите лица.
7.Утвърждава численост и средства за работни заплати и
оситурителни вноски на общинско предприятие съгласно Приложение № 13
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8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от
Европейския съюз, съгласно Приложение № 5.
9. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за местните
дейности с показатели за 2020 година и прогнозни показатели за 2021 г. и
2022 г., по приходите и разходите, съгласно Приложение № 9.
10. Определя второстепенните разпоредителите по бюджета на
общината както следва:
СУ «Св. Климент Охридски»
ДГ «Соня»
ОП «Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности»
11. Определя максималния размер на дълга, както следва:
11.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2020 г. в размер
на 108 000 лв.
11.2. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2020
година в размер на 27 000 лв.
11.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции
към края на 2020 г. в размер на 135 000 лв.
12. Определя максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2020 год. по бюджета на общината в
размер на 2 420 000 лв., като наличните към края на годината задължения за
разходи не могат да надвишават 15% от средно годишния размер на
отчетените разходи за последните четири години или 185 000 лв., като
ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за
сметка на помощи и дарения.
13. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2020 г. в размер на 2 420 000 лв., като към края на
годината поетите ангажименти за разходи не могат да надвишават 50% от
средно годишния размер на отчетените разходи за последните четири години
или 620 000 лв., като ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения.
14.Определя размера на просрочените задължения от 2019 год., които
ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 год. в размер 28 282,98 лв.
Приложение № 10.
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15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда
да бъдат събрани през 2020 год. в размер на 3 138,11 лв.
16. Упълномощава кмета на общината да извършва компенсирани
промени:
16.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между
утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с
изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма
просрочени задължения в съответната делегирана дейност.
16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в
рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия
размер на разходите.
17. Възлага на кмета на общината:
17.1. Да утвърди бюджетите на разпоредителите с бюджет от пониска степен.
17.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да
утвърди разпределението.
17.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонения на
средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага
конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи или трайно
намаление на бюджетните разходи.
17.4. Да включва информацията по чл. 125, ал.4 от Закона за
публичните финанси в тримесечните отчети и обяснителните записки към
тях.
17.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от ЕС по
отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния
Управляващ орган и на МФ.
18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от
временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства
от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други
международни, национални и други програми, включително и на бюджетни
организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
18.1. За всеки отделен случай кметът на общината определя или
договаря срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на
финансиращата програма, но не по-късно от края на 2020 година.
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18.2. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно
свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл.
126 от Закона за публичните финанси.
18.3. При предоставянето на средства от сметките за средства от
Европейския съюз да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от Закона
за публичните финанси.
18.4. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от
предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася
предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет.
19. Упълномощава кмета:
19.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на
общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината
разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното
финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им
размери, както и на местните дейности и спазват относимите за общините
фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначението на
средствата в края на годината.
19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и
проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от европейски
структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни,
национални и други програми и от други източници за реализиране на
годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.
19.3. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други
източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински
програми и проекти.
20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на
бюджета, съгласно Приложение № 11.
По точка втора: Приемане на Стратегия за управлението на
общинската собственост в община Сухиндол за мандат 2019-2023 г.
Г-н Вълев – председател на общинския съвет: Становището на
постоянните комисии е „Подкрепя предложението на вносителя“. Имате ли
някакви други позиции по това предложение? Няма. Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Маринела Пазвантова – секретар на община Сухиндол: Колеги, тъй
като не сме приели новата Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Сухиндол, предлагам
гласуването да става на основание на Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Закона за общинската собственост.
10

В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 33
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, на чл.8, ал.8 от Закона за общинската собственост
и чл. 2, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на община Сухиндол и предложение №05 006/24.01.2020 г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол
реши:
Приема Стратегия за управление на общинската собственост в община
Сухиндол за мандат 2019-2023 година.
По точка трета: Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Сухиндол за 2020 г.
Г-н Вълев – председател ОбС: Колеги, разгледахме програмата на
заседанието на Постоянните комисии. Имате ли други въпроси или
изказвания по този материал? Няма. Преминаваме към гласуване.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 34
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.9 от Закона за общинската
собственост и чл. 2, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Сухиндол и предложение
№05 00-9/24.01.2020 г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет
Сухиндол реши:
Приема Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Сухиндол през 2020 година.
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Приложение:
1. Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост в община Сухиндол през 2020 година;
2. Приложение 1;
3. Справка за регистрирани земеделски производители за стопанската
2018/2019 г. в общината, от Общинска служба по земеделие - Сухиндол.
По точка четвърта: Отчет за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление по видове и
категории обекти за 2019 г.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Пред вас е материала, разгледан е
на Постоянните комисии. Има ли възникнали въпроси? Няма други
изказвания, подлагам предложението на поименно гласуване.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържал се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „за”; Димитър Гърбов „за”; Димчо Димов „за”; Й.Йорданов „за”;
М.Чавдарлиев „за”; Пламен Стоянов „за”; Румен Йорданов „за”; Татяна
Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 35
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл. 66а от Закона за общинската
собственост, чл. 2, ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Сухиндол и на чл. 27, ал. 4 и
ал.5 от ЗМСМА и предложение №05 00-7/24.01.2020 г. на кмета на община
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите
от нейното управление по видове и категории обекти през 2019 година.
По точка пета: Приемане Отчет за работата на Комисията за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в
община Сухиндол.
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Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Пред вас е Отчетът за работата на
Комисията за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в община Сухиндол, разгледан е на Постоянните комисии.
Има ли възникнали въпроси? Няма други изказвания, подлагам
предложението на гласуване.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържал се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 36
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл. 47, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Сухиндол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, в изпълнение на чл. 7, ал. 2
от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните и предложение №05 00-11/24.01.2020 г. на кмета на община
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема Отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2019
година.
По точка 6. Приемане Наредба за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Някой иска ли да вземе отношение по
това предложение? Не, подлагаме на гласуване.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 37
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.2 от Закона за
общинската собственост, при условията на чл.75 до чл.80 от
Административнопроцесуалния кодекс и чл.26, ал.2 от Закона за
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нормативните актове и предложение №05 00-5/23.01.2020 г. на кмета на
община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Отменя Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, приета с Решение № 152 по протокол № 22 от
10.06.2013 г.
2. Приема Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
По точка 7. Приемане изменение в Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на Община Сухиндол.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси по това
предложение? Няма. Подлагам предложението на гласуване.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 38
На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.1, ал. 2 и чл.1,
ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и чл.79 от
Административнопроцесуалния кодекс и предложение №05 00-3/23.01.2020
г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
В Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на
община Сухиндол се правят следните промени:
1. Допълва чл.40, ал.3 , както следва: „В случай, че не бъде подадена в срок,
служител на общинска администрация образува служебна партида за
превозното средство“;
2. Изменя чл. 41, ал.8, както следва: „Данъкът за специализирани строителни
машини /бетоновози, бетон-помпи и други/, автокранове и други
специални автомобили, без тролейбусите и, е в размер на 65,00 лв.“;
3. Изменя чл.41, ал.9, както следва: „Данъкът за автокранове с
товароподемост над 40 тона, е в размер от 130,00 лв.“;
4. Изменя чл.41, ал.12, както следва: „Данъкът за моторни шейни и
четереколисни превозни средства определени в чл.4 от Регламент ЕС
№168/2013 е в размер на 65,00 лв.“ ;
5. Изменя се чл.48, ал.1, както следва: „ раздел V“ се заменя с „раздел VI“;
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6. Изменя чл.48, ал.1, т.2, както следва: „лицето не е регистрирано по Закона
за данък върху добавената стойност, с изключение на регистрация при
доставка на услуги по чл.97а и за вътреобщностно придобиване по чл.99 и
чл.100, ал.2 от същия закон “;
7. Изменя се чл.51, ал.1, както следва: „ раздел V“ се заменя с „раздел VI“;
8. Изменя се чл.51, ал.3, както следва: „ раздел V“ се заменя с „раздел VI“;
9. Изменя се чл.51, ал.4, както следва: „ раздел V“ се заменя с „раздел VI“;
10.Изменя се чл.51, ал.5, както следва: „ раздел V“ се заменя с „раздел VI“;
11.Изменя се чл.52, ал.1,т.3, както следва: „ раздел V“ се заменя с „раздел VI“;
12.Изменя се чл.52, ал.1,т.4, както следва: „ раздел V“ се заменя с „раздел VI“;
13.Допълва чл.58, ал.2, както следва: „въз основа на данни от Единната
система за туристическа информация, поддържана от Министерството на
туризма“;
14.Създава към чл.58, нова ал.6, както следва: „(6)След изтичане на
календарния месец и на текущата година Министерство на туризма
предоставя по електронен път необходимите данни от Единната система
за туристическа информация на Министерство на финансите. В срок от
три дни от получаването на данните Министерство на финансите ги
предоставя на общината чрез оторизиран достъп на длъжностно лице от
администрацията до получената информация от Единната система за
туристическа информация.“;
15.Изменя се чл.61, ал.3, както следва: „в срока по ал.1“ се заменя с „в срок до
31 Октомври на предходната година“;
16.Отменя се в приложение №2 към чл.56, т.1, както следва : „средства за
подслон и“.
По точка 8. Предложения.
8.1. Относно: Предоставяне на пасища – общинска собственост под
наем за 2020 година.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси по това
предложение? Няма. Подлагам предложението на поименно гласуване.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „за”; Димитър Гърбов „за”; Димчо Димов „за”; Й.Йорданов „за”;
М.Чавдарлиев „за”; Пламен Стоянов „за”; Румен Йорданов „за”; Татяна
Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
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РЕШЕНИЕ
№ 39
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.1, ал. 3 от
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, чл.24а, ал.6, т.4, чл.37и, ал.1, ал.3, ал.4, чл. 37о, ал. 1, т.1, ал. 4, ал. 5 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 15, чл. 17, ал.1, т.1
и чл. 18, ал.2 от Наредбата за стопанисване, управление и предоставяне за ползване
на общински пасища на територията на община Сухиндол и на чл. 27, ал. 4 и ал.5 от
ЗМСМА и
предложение №05 00-8/24.01.2020 г. на кмета на община

Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Дава съгласие да се предоставят под наем, без търг или конкурс имоти с начин
на трайно ползване “пасище” – публична общинска собственост за
индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъдни обекти
с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната
информационна система на БАБХ.
2. На правоимащите земеделски стопани по т. 1 от настоящото, предоставянето на
пасища да бъде съобразно с броя и вида на регистрираните животни, приравнени
към 1 животинска единица (1 ЖЕ), както и съобразно категорията на имотите.

3. Определя свободните площи по землища за сключване на договори за наем за
индивидуално ползване на пасища през стопанската 2020/2021 г. на територията
на общината, съгласно Приложение № 1.
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4. Срокът за отдаване под наем на пасища – общинска собственост на земеделски
стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни, е до 7 стопански
години.
5. Предоставянето на мери и пасища под наем, без търг или конкурс, на
собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни
селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, които нямат данъчни задължения, както и задължения към
Държавен фонд “Земеделие”, държавен поземлен фонд, общинския поземлен
фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т.2 от ЗСПЗЗ, да се извършва по наемна цена в
размер на Средното годишно рентно плащане лв/дка за ползване на
пасища. Справките за размера на средното годишно рентно плащане за
землищата от област Велико Търново ежегодно се публикуват на сайта на
Областна дирекция „Земеделие“ – В.Търново.
Заплащането на първата наемна вноска да става при подписване на
договора, а за всяка следваща стопанска година – до 1 октомври. При
забавяне на наемните вноски след 1 октомври да се начислява законна
лихва, съобразно дните за забавяне.
6. Приема Годишен план за паша за 2020 г. на територията на общината, ведно с
Приложение 1.
7. Възлага на кмета на общината да изпълни задълженията по чл. 37и, ал.3 от
ЗСПЗЗ –обявяване списъка (Приложение 1 от Годишния план за паша) в
общинската администрация и в съставните села, както и публикуването му на
интернет страницата на общината в законовия срок.
Приложение: 1. Годишен план за паша за 2020 г. на територията на община
Сухиндол, ведно с приложение 1.
2. Извадка за землищата на община Сухиндол от Справка за
размера на СГРП за землищата от област В. Търново, валидно за стопанската
2019/2020 г.

По точка 8.2. Относно: Отдаване под наем на част от имот –
частна общинска собственост, в ПИ 70295.400.1844, гр. Сухиндол, ул.
Изгрев № 22-а.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по това
предложение? Ако няма, да гласуваме това предложение. Гласуването е
поименно.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „за”; Димитър Гърбов „за”; Димчо Димов „за”; Й.Йорданов „за”;
М.Чавдарлиев „за”; Пламен Стоянов „за”; Румен Йорданов „за”; Татяна
Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
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Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 40
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал.8 от Закона за общинската
собственост, при условията и по реда на чл.7 и чл. 80, т.10 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, в
изпълнение на чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение №05 0010/24.01.2020 г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол
реши:
1. Дава съгласие община Сухиндол да проведе процедура за отдаване под
наем чрез публичен търг с тайно наддаване на:
1.1. част от имот - частна общинска собственост, представляващ:
1.1.1. помещение 4 - гараж с площ 54,00 кв.м със самостоятелен вход, част
от ПИ 70295.400.1844.2, на един етаж с площ на сградата 241 кв.м, състояща
се от 5 помещения.
Определя начална тръжна наемна цена от 81,00 (Осемдесет и един) лева без
ДДС.
За имота е съставен АЧОС № 1531 от 20.11.2018 г.
1.2.

Срок за отдаване под наем - 10 години;

2.
Възлага на кмета на община Сухиндол да организира провеждането на
търга в съответствие с действащата нормативна уредба.
Приложения:

1. Копие от АЧОС № 1531 от 20.11.2018 г.
2. Копие от скица на имота.

По точка 8.3. Относно: Одобряване обща численост и структура
на общинска администрация Сухиндол.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по това
предложение? Няма, колеги да гласуваме това предложение.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
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Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 41
На основание чл.21, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление, с цел оптимизиране дейността на администрацията и
предложение №05 00-12/24.01.2020 г. на кмета на община Сухиндол,
Общински съвет Сухиндол реши:
1.Одобрява общата численост и структурата на общинска администрация
Сухиндол, считано от 01.02.2020 г., както следва:
 Кмет на община – 1 щ.бр.;
 Заместник-кмет на община – 1 щ.бр.;
 Секретар на община – 1 щ.бр.;
 Главен архитект – 0,5 щ.бр.;
 гл.експерт „Служител по сигурността на информацията, управление
на кризи и ОМП – 1 щ.бр.;
 гл.експерт „Протокол и връзки с обществеността“ – 1 щ.бр.;
 кметски наместник село Бяла Река – 1 щ.бр.;
 кметски наместник село Коевци – 1 щ.бр.;
 кметски наместник село Красно Градище – 1 щ.бр.;
 кметски наместник село Горско Косово – 1 щ.бр.;
 кметски наместник село Горско Калугерово – 1 щ.бр.;
Дирекция “Финансово-счетоводни дейности” –11 щ.бройки;
 Директор на дирекция „Финансово-счетоводни дейности” – 1 щ.бр.
 гл. експерт „Приходи и финансов контрольор” – 1 щ.бр.;
 гл.експерт „Бюджет и финанси“ – 1 щ.бр.;
 ст.експерт „Счетоводство“ – 1 щ.бр.;
 ст.експерт „Информационно обслужване на Общински съвет“ – 1
щ.бр.;
 старши счетоводител и касиер – 1 щ. бр.;
 гл. специалист “Деловодство” – 1 щ.бр.;
Отдел „Местни приходи“
 Началник отдел – 1 щ.бр.;
 ст.експерт „Местни приходи“ – 1 щ.бр.;
 ст.инспектор „Местни приходи“ – 1 щ.бр.;
 ст.специалист – касиер – 1 щ.бр.;
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Дирекция “Устройство на територията, административно
обслужване и хуманитарни дейности”- 13 щ.бр.
 Директор на дирекция “Устройство на територията, административно
обслужване и хуманитарни дейности ” – 1 щ. бр.
 ст.експерт „Общинска собственост“ – 1 щ.бр.;
 ст.експерт „Хуманитарни дейности и секретар на МКБППМН“ – 1
щ.бр.;











Отдел „Устройство на територията, инфраструктура и екология“
Началник отдел – 1 щ.бр.;
ст.експерт „Екология, програми и проекти“ – 1 щ.бр.;
гл.специалист „УТ,ИК и БД“ – 1 щ.бр.;
ст.специалист „Устройство на територията“ – 1 щ.бр.;
Отдел „Административно-правно и информационно обслужване
и човешки ресурси“
Началник отдел – 1 щ.бр.;
гл.експерт „Човешки ресурси“ – 1 щ.бр.;
ст.експерт „Информационно обслужване“ – 1 щ.бр.;
ст.специалист „ГРАО“ – 1 щ.бр.;
ст.специалист „ГРАО” – 1 щ. бр.
технически сътрудник – 1 щ. бр.

Обща численост -34,5 щатни бройки.
2.Утвърждава обща численост на работещите в местните дейности,
считано от 01.01.2020 г.,както следва:
 Домашен социален патронаж – 7,5 щ.бр.;
 „Осветление“ – 1 щ.бр.;
 „Спортни бази“ – 1 щ.бр.;
 „Други дейности по икономиката“ – 6.5 щ.бр.;
 „Други дейности по селското и горското стопанство“ – 1 щ.бр.
3. Утвърждава обща численост в държавни дейности, считано от
01.01.2020 г.
 „Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия
и аварии“ – 8 щ.бр.;
 Детска ясла – 6 щ.бр.;
 Здравеопазване – 1 щ.бр.;
 Дом за пълнолетни лица с деменция – 34 щ.бр.
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По точка 8.4. Относно: Оправомощаване на представител на
община Сухиндол в Асоциацията по ВиК.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по този
материал? Няма, колеги да гласуваме това предложение.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 42
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, чл.5, ал.6 от ПОДАВК и насрочено редовно Общо събрание
на Асоциацията по ВиК на обособената територия на 13.02.2020 г. и
предложение №05 00-13/27.01.2020 г. на кмета на община Сухиндол,
Общински съвет Сухиндол реши:
Оправомощава адв. Калин Георгиев Маречков - представител на
Община Сухиндол в Асоциацията по ВиК, при провеждане на редовно
Общото събрание на Асоциацията на 13.02.2020 г. от 11:00 ч. в Гербовата
зала №314 в сградата на Областна администрация Велико Търново, при липса
на кворум на 25.02.2020 г. от 11:00 ч. да гласува по предложения дневен ред
по следния начин:
По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за приемане на отчета за
дейността на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2019 г., на основание чл.198в,
ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВиК.
- да гласува „за“
По т.2 от дневния ред: Приемане на решение за приемане на отчета за
изпълнение на бюджета на Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново за 2019 г., на
основание чл.9, ал.2, във вр. с чл.26, ал.3 от ПОДАВиК.
- да гласува „за“
По т.3 от дневния ред:
Приемане на решение за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр.Велико
Търново за 2020 г, на основание чл.9, ал.2, във вр. с чл.21, ал.1 от ПОДАВиК.
По т.4 от дневния ред: Други – обсъждане на въпроси, свързани с
дейността на Асоциацията.
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– да гласува, съобразно вътрешните си убеждения и в интерес на
Община Сухиндол.
По точка 8.5. Относно: Отпускане финансова помощ на Мирослав
Сергеев Тосунов.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Становището на постоянните
комисии е „Подкрепя предложението на вносителя“. Има ли въпроси или
изказвания по това предложение? Няма, колеги да гласуваме поименно това
предложение.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „за”; Димитър Гърбов „за”; Димчо Димов „за”; Й.Йорданов „за”;
М.Чавдарлиев „за”; Пламен Стоянов „за”; Румен Йорданов „за”; Татяна
Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№43
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, молба до Общински съвет Сухиндол № РД-01-1028/10.12.2019 г. от Мирослав Сергеев Тосунов и предложение №РД-01-1064/24.01.2020 г. на председателя на общински съвет, Общински съвет
Сухиндол реши:
Дава съгласие на МИРОСЛАВ СЕРГЕЕВ ТОСУНОВ да бъде
отпусната финансова помощ в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/ за
продължаване на лечението си след тежка автомобилна катастрофа.
По точка 8.6. Относно: Отпускане финансова помощ на Йордан
Боянов Йорданов.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Становището на постоянните
комисии е „Подкрепя предложението на вносителя“. Има ли въпроси или
изказвания по това предложение? Няма, колеги да гласуваме поименно това
предложение.
В залата присъстват 11 общински съветници.
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Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „за”; Димитър Гърбов „за”; Димчо Димов „за”; Й.Йорданов „за”;
М.Чавдарлиев „за”; Пламен Стоянов „за”; Румен Йорданов „за”; Татяна
Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 44
На основание чл. 21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл. 27,
ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, молба до Общински съвет Сухиндол № РД-01-1056/03.01.2020 г. от Йордан Боянов Йорданов и предложение №РД-01-1065/24.01.2020 г. на Пламен Петров Стоянов – общински съветник, Общински
съвет Сухиндол реши:
Дава съгласие на ЙОРДАН БОЯНОВ ЙОРДАНОВ да бъде отпусната
финансова помощ в размер на 500,00 лв. /петстотин лева/ за продължаване на
лечението си след тежка автомобилна катастрофа.
По точка 8.7. Относно: Предварително съгласие за ПУП върху
земи от Общински поземлен фонд.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Разгледахме това предложение
на заседание на Постоянните комисии. Възникнали ли са други питания? Не,
не виждам. Моля, да гласуваме поименно.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 8 „за”; против – 3; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „против”; Димитър Гърбов „против”; Димчо Димов „за”; Й.Йорданов
„за”; М.Чавдарлиев „за”; Пламен Стоянов „против”; Румен Йорданов „за”;
Татяна Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 45
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,
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чл.25, ал1, ал.3, т.5, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, §6а, т.4 от ПЗР на Закона за опазване на земеделските
земи, чл. 124а, ал. 1 от Закона за устройство на територията в изпълнение на
чл.27, ал. 5 от ЗМСМА и заявление рег.№ РД 01-10-45/29.01.2020 г. от
Борислав Людмилов Досев, представляващ „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, във
връзка Решение № 338 по протокол №46/25.04.2019 г. на Общински съвет
Сухиндол и предложение №РД-01-10-78/30.01.2020 г. на председателя на
Общински съвет, Общински съвет Сухиндол реши:
Дава предварително съгласие на „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ ООД, със
седалище и адрес на управление: гр. София, район „Витоша“, кв.
„Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 98 да започне процедура за
изработване на подробен устройствен план за транспортен достъп върху земи
от Общинския поземлен фонд, осигуряващи достъпа да концесията, съгласно
приложения регистър на засегнати имоти.
№
по

НТП

ред

1

2

3

4

5

6

7

8

ЗА
ТРАНСПОРТЕН
ДОСТЪП
ЗА
ТРАНСПОРТЕН
ДОСТЪП
ЗА
ТРАНСПОРТЕН
ДОСТЪП
ЗА
ТРАНСПОРТЕН
ДОСТЪП
ЗА
ТРАНСПОРТЕН
ДОСТЪП
ЗА
ТРАНСПОРТЕН
ДОСТЪП
ЗА
ТРАНСПОРТЕН
ДОСТЪП
ЗА
ТРАНСПОРТЕН
ДОСТЪП

Площ
на
НТП
Засегната
имота
засегнат
в
площ от
имот от кв.м
имота кв.м.
Кад.
карта
ЗЕМЛИЩЕ СУХИНДОЛ, ЕКАТТЕ
70295, ОБЩ.СУХИНДОЛ
№ на

Име на
собственик

Документ

38.665

5890

ПОЛСКИ
ПЪТИЩА

3506

ОБЩИНА
СУХИНДОЛ

Решение

38.916

6663

ПОЛСКИ
ПЪТИЩА

5211

ОБЩИНА
СУХИНДОЛ

Решение

39.665

7597

ПОЛСКИ
ПЪТИЩА

7597

ОБЩИНА
СУХИНДОЛ

200.65

5446

ПОЛСКИ
ПЪТИЩА

5446

ОБЩИНА
СУХИНДОЛ

ПАСИЩА,
200.309 149892 МЕРИ

336

ОБЩИНА
СУХИНДОЛ

400.2191

3905

Улици

2611

ОБЩИНА
СУХИНДОЛ

400.2192

7058

Улици

640

ОБЩИНА
СУХИНДОЛ

400.2193

6828

Улици

3108

ОБЩИНА
СУХИНДОЛ

Решение;103/2
8.07.1997
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9

ЗА
ТРАНСПОРТЕН
ДОСТЪП

400.1812

1405

Улици

Обща
площ

53

ОБЩИНА
СУХИНДОЛ

28508

2. Проектът за подробен устройствен план да се съгласува със
заинтересованите страни по реда на чл. 127, ал. 2 ЗУТ, в изпълнение на
изискването на чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, преди внасянето му за приемане и
одобряване.
3.Срокът на валидност на даденото предварително съгласие е 5 (пет)
години.
4. Възлага на кмета на Община Сухиндол да извърши всички необходими
административни действия по разпоредбите на действащото законодателство
за изпълнение на решението.
Настоящето решение да се обяви по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.
Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ, настоящето решение не подлежи на
оспорване.
По точка 8.8. Относно: Определяне представител на община
Сухиндол в Организацията за управление на Дунавски туристически
район.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси или допълнения по
това предложение? Няма, колеги да гласуваме предложението.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 46
На основание чл. 21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА,
чл.33, ал.3 от Закона за туризма и предложение № 05 00-15/30.01.2020 г. на
кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Определя инж. Пламен Чернев – кмет на община Сухиндол за
представител на община Сухиндол в Организацията за управление на
Дунавски туристически район (ОУДТР), а в негово отсъствие –
упълномощено от него лице.
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Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Уважаеми колеги, преминаваме
към точка „Разни“. Имате ли някакви въпроси, които да обсъдим? Няма.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам редовното заседанието
на Общински съвет Сухиндол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ:
/ БОРИСЛАВ ВЪЛЕВ/
Протоколчик:
/Й. Попова/
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