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

МАНДАТ 2019-2023 г.

ПРОТОКОЛ
№5
на редовно заседание на Общински съвет
проведено на 10 април 2020 година

Днес 10.04.2020 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
„Финансово-счетоводни дейности” и г-н Иво Иванов - директор на дирекция
“Устройство на територията, административно обслужване и хуманитарни
дейности”. Заседанието се проведе при стриктно спазване на мерките за
предпазване от COVID 19. Всички присъстващи бяха с маски и ръкавици и на
разстояние един от друг.
Инж. Пламен Чернев – кмет на общината: Уважаеми съветници,
преди да започнем работа, позволете ми да ви представя новия заместник
кмет на община Сухиндол – г-н Петьо Русев, който беше назначен през месец
февруари.
Г-н Борислав Вълев – председател на общинския съвет: Уважаеми
общински съветници, уважаеми г-н Чернев, уважаема г-жо Пазвантова,
уважаеми колеги, откривам редовното заседание на Общински съвет
Сухиндол. Надявам се за пръв и последен път да провеждаме по този начин
заседанията на Общински съвет Сухиндол. Предлагам днешното заседание да
преминем при следния дневен ред:
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1. Програма за управление за срока на мандат 2019-2023 г.
Докл. кмета на общината
2. Годишен доклад за наблюдение на Общински план за развитие
2014-2020 г.
Докл. кмета на общината
3. Изменение на 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.
Докл. кмета на общината
4. Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на
община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
5. Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия
по безопасност на движението по пътищата на територията на
Община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6. Годишен доклад за младежта за 2019 година и план за младежта
за 2020 на община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
7. Предложения
7.1.
Относно: Финансов отчет на „Регионално депо за битови
отпадъци – Севлиево“ ООД.
Докл. кмета на общината
7.2.
Относно: Представител на община Сухиндол в Общото
събрание на „Регионално депо за битови отпадъци – Севлиево“ ООД.
Докл. кмета на общината
7.3.
Относно: Бюджетна прогноза за 2021-2023 година за местните
дейности по бюджета на община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
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7.4.
Относно: Актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходната част на Бюджет 2019 година към 31.12.2019 г.
Докл. кмета на общината
7.5.
Относно: Компенсираща промяна капиталови разходи по
бюджета на община Сухиндол по функции, дейности и параграфи.
Докл. кмета на общината
7.6.
Относно: Компенсираща промяна капиталови разходи по
обекти.
Докл. кмета на общината
7.7.
Относно: Провеждане на търг за отдаване под наем на част от
имот –публична общинска собственост в с. Горско Косово, за
поставяне на преместваеми съоръжения – автомати за топли и
студени напитки и пакетирани стоки.
Докл. кмета на общината
7.8.
Относно: Предприемане на мерки за оздравяване дейността
на търговско дружество „Сухиндол“ ЕООД.
Докл. кмета на общината
7.9.
Относно: Предоставя за дейността на общинско предприятие
„Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности” Товарен
автомобил - Рено Канго.
Докл. кмета на общината
7.10.
Относно: Основно месечно възнаграждение на кмета на
община Сухиндол.
Докл. председател ОбС
7.11.
Относно: Отчет за направените разходи за командировки в
страната на
Председателя на Общински съвет гр. Сухиндол за
четвъртото тримесечие на 2019 г.
Докл. председател ОбС
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7.12.
Относно: Отчет за направените разходи за командировки в
страната на кмета на община Сухиндол за четвъртото тримесечие на
2019 г.
Докл. кмета на общината
7.13.
Относно: Кандидатстване по проект „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
Докл. кмета на общината
7.14.
Относно: Оправомощава инж. Пламен Чернев – кмет на
общината Сухиндол, при провеждане на извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
Докл. председател ОбС
7.15.
Относно: Освобождаване на физически и юридически лица –
наематели от наем.
Докл. кмета на общината
8. 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.

Програма за управление за срока на мандат 2019-2023 г.
Докл. кмета на общината

2.
Годишен доклад за наблюдение на Общински план за развитие
2014-2020 г.
Докл. кмета на общината
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3.
Изменение на 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.
Докл. кмета на общината
4.
Изменение на Наредбата за реда и условията за поставяне на
преместваеми обекти и за рекламна дейност на територията на община
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
5.
Правилник за организацията и дейността на Общинската комисия
по безопасност на движението по пътищата на територията на Община
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
6.
Годишен доклад за младежта за 2019 година и план за младежта
за 2020 на община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
7.
Предложения
7.1. Относно: Финансов отчет на „Регионално депо за битови отпадъци
– Севлиево“ ООД.
Докл. кмета на общината
7.2. Относно: Представител на община Сухиндол в Общото събрание на
„Регионално депо за битови отпадъци – Севлиево“ ООД.
Докл. кмета на общината
7.3. Относно: Бюджетна прогноза за 2021-2023 година за местните
дейности по бюджета на община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
7.4. Относно: Актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходната част на Бюджет 2019 година към 31.12.2019 г.
Докл. кмета на общината
7.5. Относно: Компенсираща промяна капиталови разходи по
бюджета на община Сухиндол по функции, дейности и параграфи.
Докл. кмета на общината
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7.6.

Относно: Компенсираща промяна капиталови разходи по обекти.
Докл. кмета на общината

7.7. Относно: Провеждане на търг за отдаване под наем на част от имот
–публична общинска собственост в с. Горско Косово, за поставяне на
преместваеми съоръжения – автомати за топли и студени напитки и
пакетирани стоки.
Докл. кмета на общината
7.8. Относно: Предприемане на мерки за оздравяване дейността на
търговско дружество „Сухиндол“ ЕООД.
Докл. кмета на общината
7.9. Относно: Предоставя за дейността на общинско предприятие
„Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности” Товарен
автомобил - Рено Канго.
Докл. кмета на общината
7.10. Относно: Основно месечно възнаграждение на кмета на община
Сухиндол.
Докл. председател ОбС
7.11. Относно: Отчет за направените разходи за командировки в
страната на
Председателя на Общински съвет гр. Сухиндол за
четвъртото тримесечие на 2019 г.
Докл. председател ОбС
7.12. Относно: Отчет за направените разходи за командировки в
страната на кмета на община Сухиндол за четвъртото тримесечие на
2019 г.
Докл. кмета на общината
7.13. Относно: Кандидатстване по проект „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
Докл. кмета на общината
7.14. Относно: Оправомощава инж. Пламен Чернев – кмет на общината
Сухиндол, при провеждане на извънредно заседание на Общото събрание
на Асоциацията по ВиК.
Докл. председател ОбС
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7.15. Относно: Освобождаване на физически и юридически лица –
наематели от наем.
Докл. кмета на общината
8.

Разни

По точка първа: Програма за управление за срока на мандат 20192023 г.
Г-н Борислав Вълев – председател общински съвет: Колеги,
обсъдихме Програмата за управление за срока на мандат 2019-2023 г. на
заседание на Постоянните комисии. Имате ли възникнали нови позиции по
това предложение?
Инж. Пламен Чернев – кмет на общината:
Програмата за
управление е отворена за допълнения, защото виждате, че никой не знаеше за
тази пандемия, която дойде в световен мащаб. Никой не беше подготвен да
работи в такива условия. Въпреки всичко ние трябва да работим, да
изграждаме и да осъвременяваме инфраструктурата ни. Най-вече да запазим
живота и здравето на нашите съграждани, както и да запазим персонала,
който работи в детската градината, детската яслата и училището, Домашния
социален патронаж, Дома за пълнолетни лица с деменция.
Г-н Борислав Вълев – председател общински съвет: Има ли други
мнения по предложението? Няма. Който е съгласен, моля да гласува.
В залата присъстваха 11 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – 1 Димитър
Гърбов.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 47
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация (ЗМСМА), чл.3, ал.3 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет – Сухиндол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, в изпълнение на чл.44,
ал.5 от ЗМСМА и предложение №05 00-16/30.01.2020 г. на кмета на община
Сухиндол,, Общински съвет Сухиндол реши:
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Приема Програмата за управление за срока на мандат 2019-2023
година.
По точка втора: 2. Годишен доклад за наблюдение на Общински
план за развитие 2014-2020 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?
Инж. Пламен Чернев – кмет на общината: Годишният доклад за
наблюдения на общинския план за развитие 2014-2020г.е изготвен обективно,
като участие в направата му са взели независими експерти. Тук е важно да се
отбележи, че процентът на безработица се запазва. За съжаление не знаем
дали след тази криза безработните няма да се увеличат. Положили сме много
усилия, за да изпълним плана. Преминахме в този период през няколко
правителства, включително служебни.
Г-н Борислав Вълев – председател общински съвет: Има ли други
мнения по предложението? Няма. Който е съгласен, моля да гласува.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 48
На основание чл.21, ал. 1, т.12 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение чл. 24,т.4 от Закона за
регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 и ал.4 от Правилника за прилагане на
закона за регионалното развитие и предложение № 05 00-25/01.04.2020 г. на
кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие 2014-2020г. на община Сухиндол за периода
01.01.2019- 31.12.2019г.
По точка трета: 3. Изменение на 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.
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Г-н Вълев – председател ОбС: Колеги, разгледахме промените в
Наредбата 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
№ 49
На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на
чл.51а, ал.4, т.3 от Закона за общинската собственост и констатациите на
Одитен Доклад № 0200302418 на Сметна палата и предложение № 05 0021/26.03.2020 г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол
реши:
В 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 се правят
следните промени:
1.Допълва Раздел Пети, както следва: „ ЗАСТРАХОВАНЕ” .
2. Създава чл.32, ал.2, както следва: „Общинският съвет определя имотите,
частна общинска собственост и тези, внесени в капитала на едноличните
търговски дружества с общинско участие в капитала, които подлежат на
задължително застраховане. С решението се определя за чия сметка са
застрахователните вноски“.
По точка четвърта: Изменение на Наредбата за реда и условията за
поставяне на преместваеми обекти и за рекламна дейност на
територията на община Сухиндол.
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 гласуване.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържал се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
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РЕШЕНИЕ
№ 50
На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), промяна в Раздел IX
„Преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане“ от Закона за
устройство на територията, отразена в ДВ. Бр. 25, 2019 год. и в изпълнение на
констатациите на Одитен Доклад № 0200302418 на Сметна палата и
предложение № 05 00-20/26.03.2020 г. на кмета на община Сухиндол,
Общински съвет Сухиндол реши:
В Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти
и за рекламната дейност на територията на Община Сухиндол се правят
следните промени:
1.Допълва чл. 1, ал. 2, както следва: „на елементите на градското
обзавеждане, както и други обекти, свързани с облика на градските
пространства ” .
2. Допълва чл. 1, ал. 4, както следва: „елементи на градско обзавеждане”.
3. Изменя чл. 2, ал. 1, както следва: „По смисъла на тази Наредба
„преместваеми обект” са: преместваеми увеселителни обекти, преместваеми
обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности и
преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия и елементи на
градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена и с мрежите на
техническата инфраструктура и които може след отделянето им да
изпълняват същата или подобна функция на друго място, не се нанасят в
кадастралната карта, не се записва в кадастралните регистри, а за
удостоверяването на правото на собственост или други права върху обекта не
се издават актове, подлежащи на вписване в имотния регистър, не
представлява строеж по смисъла на § 5, т. 38 от Допълнителните разпоредби
на Закона за устройство на територията, не представлява недвижима вещ по
смисъла на чл. 110 от Закона за собствеността”.
4. Изменя чл. 4, ал.1, т.8 както следва: „ Обекти за временно обитаване при
бедствия“
5. Създава чл. 4, ал.1, т.8.1,както следва: „Мобилни фургони за временно
обитаване“.
6. Създава чл. 4, ал.1, т.8.2, както следва: „ Мобилни бани, тоалетни и др. за
временно ползване“.
7. Създава чл. 4, ал.1, т.9, както следва: „ Зарядни колони за електрически
превозни средства“.
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8. Изменя чл. 9, ал.1, както следва: „По своето предназначение и вид
елементи на градското обзавеждане са:
а) спирки на масовия градски транспорт;
б) пейки;
в) осветителни тела;
г) съдове за събиране на отпадъци;
д) чешми;
е) фонтани;
ж) часовници;
з) сенници;
и) тенти;
й) навеси, не по-ниски от 2,50 м. от нивото на терена;
к) съоръжения, обслужващи рекреацията “
9. Изменя чл. 9, ал.2, както следва: „Рекламно-информационните елементи
(РИЕ) независимо от техния вид трябва:
1. да бъдат изработени от трайни материали, съобразени с нормативната база,
устойчиви на вятър и други атмосферни условия;
2. да бъдат пожарообезопасени;
3. да бъдат поддържани в добро техническо и естетическо състояние от
физическото или юридическото лице, чиято дейност рекламират“.
10. Създава чл. 9, ал.3, както следва: „РИЕ трябва да съдържа данни за
собственика “.
11. Допълва чл. 12, както следва: „и елементи на градско обзавеждане“.
12. Изменя чл. 21 както следва: „Разрешения за поставяне на преместваеми
обекти в недвижими имоти – паметници на културата, се издават въз основа
на схема, одобрена от главния архитект след съгласуване по Закона за
културното наследство“.
13. Създава чл.23, ал.2, както следва: „Разрешения за поставяне на
преместваеми обекти в недвижими имоти - държавна собственост, които са
паметници на културата, се издават въз основа на схема, одобрена от главния
архитект след съгласуване по Закона за културното наследство“.
14. Създава чл.26, ал.2, както следва: „Разрешения за поставяне на
преместваеми обекти в недвижими имоти – частна собственост, които са
паметници на културата, се издават въз основа на схема, одобрена от главния
архитект след съгласуване по Закона за културното наследство“.
15. Допълва Раздел VІІI, както следва: „ /РИЕ/“.
16. Изменя чл.38, както следва: „Рекламни, информационни и монументално
– декоративни елементи върху недвижими имоти - културни ценности в
техните граници и охранителни зони, разрешение за поставяне се издава след
съгласуване при условията и по реда на Закона за културното наследство“.
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17. Отменя чл. 45, ал.2.
18. Изменя чл.46, както следва: „Размерите на информационно-указателните
табели не трябва да надвишават 1.5 кв.м, като вертикалният ръб трябва да
бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0.8 м,
а хоризонталният - на височина не по-малко от 2.5 м от нивото на терена.“.
19. Допълва Раздел Х, както следва: „ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО
ОБЗАВЕЖДАНЕ“
20. Изменя чл.63, ал.1 както следва: „Обстоятелствата по чл. 62 се
установяват с констативен акт, съставен от служителите по чл. 70, ал. 1 от
настоящата наредба в 7-дневен срок от констатиране на нарушението.
Констативният акт се връчва на собствениците на обектите, подлежащи на
премахване по чл. 62, които могат да направят възражения пред кмета на
община Сухиндол в тридневен срок от връчването“.
По точка пета: 5. Правилник за организацията и дейността на
Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата на
територията на Община Сухиндол.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Правилникът е разгледан на
Постоянните комисии. Има ли възникнали въпроси? Няма други изказвания,
подлагам предложението на гласуване.
В залата присъстваха 11 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – 1 Георги
Острев.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 51
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на § 1а,
ал. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по пътищата и
предложение №0500-28/07.04.2020 г. на кмета на община Сухиндол,
Общински съвет Сухиндол реши:
1. Общински съвет – Сухиндол приема Правилник за организацията и
дейността на Общинската комисия по безопасност на движението по
пътищата на територията на Община Сухиндол.
2. Общински съвет Сухиндол възлага на кмета на общината да
разпореди създаването на Общинска комисия за безопасност на движението
по пътищата на територията на община Сухиндол с цел осъществяване на
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дейности по координация и контрол на проблемите на безопасността на
движението и предприемане на мерки за нейното подобряване на територията
на община Сърница, на основание 1а, ал.2 от Допълнителните разпоредби на
Закона за движение по пътищата, във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА.
Възлага на кмета на общината изпълнението на Правилника за
организацията и дейността на Общинската комисия по безопасност на
движението по пътищата при община Сухиндол.
По точка 6. Годишен доклад за младежта за 2019 година и план за
младежта за 2020 на община Сухиндол.
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
№ 52
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 чл. 14, чл. 15
и чл. 16 от Закона за младежта и Национална стратегия за младежта 20102020 г. и предложение №05 00-33/07.04.2020 г. на кмета на община
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема Годишен доклад за младежта за 2019 година и план за
младежта за 2020 на община Сухиндол.
По точка 7. Предложения. 7.1. Относно: Финансов отчет на
„Регионално депо за битови отпадъци – Севлиево“ ООД.
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”;
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М.Чавдарлиев „за”; Пламен Стоянов „за”; Румен Йорданов „за”; Татяна
Мънкова „за”; Юмит Османов „за”.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 53
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т. 23, ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.137, ал.1, т.3 от Търговския
закон, в изпълнение на чл. 27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА, предложение рег. №
70 00-60/31.03.2020 г. на управителя на „Регионално депо за битови
отпадъци – Севлиево“ ООД за 2019 и предложение № 05 00-24/31.03.2020
г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема годишния финансов отчет, ведно с всички приложения на
“Регионално депо за битови отпадъци-Севлиево” ООД за 2019 година.
По точка 7.2. Относно: Представител на община Сухиндол в
Общото събрание на „Регионално депо за битови отпадъци –
Севлиево“ ООД.
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
РЕШЕНИЕ
№ 54
На основание чл.21, ал.1, т.т.8, 9 и 23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.1, ал.1 и
чл.12, ал.1 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 и чл.27, ал.ал.4 и 5 от ЗМСМА и предложение № 05 00-23/31.03.2020 г. на
кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
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Определя за представител на община Сухиндол в Общото
събрание на “Регионално депо за отпадъци – Севлиево” ООД Маринела Пенчева Пазвантова – секретар на общината.
По точка 7.3. Относно: Бюджетна прогноза за 2021-2023 година за
местните дейности по бюджета на община Сухиндол
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по това
предложение? Ако няма, да гласуваме това предложение.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 55
На основание чл.21, ал.1, т.12, чл.52 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.83, ал.2 от
Закона за публичните финанси и Наредбата за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Сухиндол и предложение № 05 00-17/26.03.2020 г. на кмета на община
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Приема бюджетна прогноза за 2021 – 2023 година за местни
дейности по бюджета на община Сухиндол и приложенията към нея
както следва:
 Приема прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2020-2021 година – Приложение
№ 1а
 Приема прогноза за общинския дълг /вкл. и намеренията за поемане
на нов дълг/ и на разходите за лихви по него за периода 2021 – 2023
година – Приложение № 6г
По точка 7.4. Относно: Актуализирано разпределение на
промените по приходната и разходната част на Бюджет 2019 година към
31.12.2019 г.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по това
предложение? Няма, колеги да гласуваме поименно това предложение.
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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
№ 56
На основание чл. 21, ал. 1 т.6 и чл. 27, ал. 3, 4 и 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 4 от Закона
за публичните финанси, във връзка с чл. 38, ал. 4 от Наредбата за условията и
реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Сухиндол и предложение №05 00-18/26.03.2020 г. на кмета на
община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема информацията, относно актуализирано разпределение на
промените по приходната и разходната част на Бюджет 2019 година на
община Сухиндол към 31.12.2019 година, съгласно Приложения № 1 и 2.
По точка 7.5. Относно: Компенсираща промяна капиталови
разходи по бюджета на община Сухиндол по функции, дейности и
параграфи.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по този
материал? 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
№ 57
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На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.7, ал.5
и чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и предложение №05 0030/07.04.2020 г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол
реши:
Да бъде направена компенсираща промяна капиталови разходи в
приходите и разходите по бюджет 2020 година както следва:
ПРИХОДИ – местни дейности
§31-13 Получени от общини целеви субсидии от ЦБ
за капиталови разходи
§45-01 Текущи помощи и дарения от страната

/-/ 1 200 лв.
/-/ 3 076 лв.

ПРИХОДИ – държавни дейности
§31-13 Получени от общини целеви субсидии от ЦБ
за капиталови разходи

/+/ 1 200 лв.

РАЗХОДИ – местни дейности
Функция 1 Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§51-00 Основен ремонт на ДМА
§52-01 Придобиване на компютри и хардуер
§53-09 Придобиване на други нематериални
дълготрайни активи

/+/ 11 500 лв.
/+/ 10 001 лв.
/-/

30 000 лв.

Функция 4 Здравеопазване
Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина
§52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
/+/
2 400 лв.
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 548 Дневни центрове за стари хора
§51-00 Основен ремонт на ДМА
/-/

1 лв.

Функция 7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 759 Други дейности по културата
§51-00 Основен ремонт на ДМА
/+/
4 900 лв.
§51-00 Основен ремонт на ДМА
/-/
3 076 лв.
РАЗХОДИ – държавни дейности
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Функция 3 Образование
Дейност 311 Детски градини
§52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения

/+/

1 200 лв.

По точка 7.6. Относно: Компенсираща промяна капиталови
разходи по обекти.
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
№58
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.124, ал. 3 от
Закона за публичните финанси с цел ефективното използване на средствата за
капиталови разходи и предложение №05 00-31/07.04.2020 г. на кмета на
община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в
капиталовите разходи за 2020 година Приложение - 1 бр.
2.
Възлага на кмета на община Сухиндол да извърши
необходимата актуализация по бюджета на общината в изпълнение на т.1
По точка 7.7. Относно: Провеждане на търг за отдаване под наем
на част от имот –публична общинска собственост в с. Горско Косово, за
поставяне на преместваеми съоръжения – автомати за топли и студени
напитки и пакетирани стоки.
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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
№ 59
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 11, ал.1, чл.14. ал.7 и ал. 8 от Закона за
общинската собственост, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал.8, чл. 81, т.1 от Наредбата за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във
връзка с чл. 4, ал. 1, т.1.5, ал. 3, т.1, ал. 4, т.1 по реда на раздел VІІ от
Наредбата на реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и за
рекламната дейност на територията на община Сухиндол, в изпълнение на чл.
27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и предложение № 05 00-27/06.04.2020 г. на кмета на
община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1.
ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде отдадена под наем чрез публичен търг с
тайно наддаване следната част от имот – публична общинска
собственост:
1.1. 1 (един) кв.м – на входа на Двуетажна масивна сграда – Дом за
възрастни с деменция, намираща се на ул. Първа № 25, представляващ,
ПИ 17208.501.89 по кадастралната карта на с. Горско Косово, за
поставяне на 1 (един) брой преместваемо съоръжение – автомат за топли
и студени напитки и за пакетирани стоки, съгласно схема, одобрена от
гл. архитект;
Определя начална тръжна месечна наемна цена – 1,00 (Един лв), без
ДДС;
1.2. Срок за отдаване под наем на частта от имота – 5 години.
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2.
В наемната цена не са включени разходите за консумативи електроенергия, вода.
3.
Възлага на кмета на община Сухиндол да организира провеждането
на търга в съответствие с действащата нормативна уредба.
По точка 7.8. Относно: Предприемане на мерки за оздравяване
дейността на търговско дружество „Сухиндол“ ЕООД.
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: 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
№ 60
На основание чл.21, ал. 1, т.8 и 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на препоръка на Сметна
палата по Одитен Доклад № 0200302418 и предложение № 05 0026/27.03.2020 г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол
реши:
Упълномощава кмета на община Сухиндол да води преговори и да
уведоми общинския съвет в качеството му на орган, изпълняващ
функциите на едноличен собственик на капитала на „Сухиндол“ ЕООД
за резултатите от проведените преговори, проявен инвеститорски
интерес, поставени условия и необходими решения.
По точка 7.9. Относно: Предоставя за дейността на общинско
предприятие „Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални
дейности” Товарен автомобил - Рено Канго.
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 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
№ 61
На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, чл.1, ал.3 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост в Община Сухиндол, в изпълнение на
чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение № 05 00-29/07.04.2020 г. на
кмета на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1.Предоставя за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти,
отдих, развлечения и комунални дейности” Товарен автомобил - Рено Канго ,
рег. номер ВТ 9107 ВС, цвят – бял - 1 брой, с отчетна стойност 4 000,00
/четири хиляди/ лева.
2.Възлага на кмета да извърши промяната в Раздел VI Имущество ,
чл.27 от правилника за устройството и дейността на общинско предприятие
„Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални дейности”
По точка 7.10. Относно: Основно месечно възнаграждение на кмета
на община Сухиндол.
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
№ 62
На основание чл.21, ал.1, т.5 и чл.38, ал.7 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.5, ал.16 от ПМС № 67 за
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заплатите в бюджетните организации и дейности и предложение №РД-01-10-

91/26.03.2020 г. на председателя на общински съвет, Общински съвет
Сухиндол реши:
1.Определя основно месечно трудово възнаграждение на кмета на
общината в размер на 2 010 (две хиляди и десет) лева, считано от 01.01.2020
година.
2. Към основното месечно възнаграждение, определено в т.1 се
начисляват допълнителни месечни възнаграждения за трудов стаж и
професионален опит - 0,9 % за прослужен трудов стаж и професионален опит.
3. От начислените възнаграждения по т.1 и т.2 се правят удръжки за
сметка на осигуреното лице за осигурителни вноски по Кодекса за социално
осигуряване, Закона за здравно осигуряване, за данък съгласно Закона за
данъците върху доходите на физическите лица и други удръжки, определени
със закон.
По точка 7.11. Относно: Отчет за направените разходи за
командировки в страната на
Председателя на Общински съвет гр.
Сухиндол за четвъртото тримесечие на 2019 г.
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
№ 63
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местна администрация, в изпълнение на чл.8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и предложение №РД-01-10-92/26.03.2020 г. на
председателя на общински съвет, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема отчета за командировките в страната на Председателя на
Общински съвет гр. Сухиндол за периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г.,
съгласно приложен отчет за направените разходи.
По точка 7.12. Относно: Отчет за направените разходи за
командировки в страната на кмета на Община Сухиндол за четвъртото
тримесечие на 2019 г.
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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
№ 64
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местна администрация, в изпълнение на чл.8, ал. 4 от Наредбата за
командировките в страната и предложение № 05 00-19/26.03.2020 г. на кмета
на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема отчета за командировките в страната на кмета на Община
Сухиндол за периода 01.10.2019 г. - 31.12.2019 г., съгласно приложен отчет
за направените разходи.
По точка 7.13. Относно: Кандидатстване по проект „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“
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
№ 65
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), във връзка с условия за кандидатстване
по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания – Компонент 3” и изискване за предоставяне на документи
за кандидатстване от общини за финансиране по проекти и предложение №
05 00-32/07.04.2020 г. на кмета на община Сухиндол, Общински съвет
Сухиндол реши:
1. Дава съгласие община Сухиндол да кандидатства с проект по
процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни
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хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г .
2. Общински съвет Сухиндол упълномощава кмета на община
Сухиндол да вземе всички необходими решения в границите на
своите правомощия, относно подготовката, комплектоването на
проектното предложение и последващата реализация на проекта.
По точка 7.14. Относно: Оправомощава инж. Пламен Чернев – кмет
на общината Сухиндол, при провеждане на извънредно заседание на
Общото събрание на Асоциацията по ВиК.
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
№ 66
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 ПОДАВиК и насрочване на извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия и предложение №РД-01-10-104/06.04.2020 г. на председателя на
общински съвет, На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление, Общински съвет Сухиндол реши:
Оправомощава инж. Пламен Чернев – кмет на общината Сухиндол, при
провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията на
посочени допълнително дати от председателя на Асоциацията по ВиК в
съответствие с обявеното извънредно положение в Р България, да гласува по
предложения дневен ред по следния начин:
По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за съгласуване на
Подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – ВиК системи и
съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2020
г., която да гарантира поетапното изпълнение на задължителното ниво на
инвестициите по сключения договор с Асоциация по ВиК – В. Търново.
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Същата е част от Бизнес плана на оператора - „ВиК Йовковци“ ООД, гр.
Велико Търново.
- да гласува „за“
По т.2 от дневния ред: Разглеждане писмо на Министъра на околната
среда и водите, относно предприемането на действия за осигуряване на
непрекъснатостта на ВиК услугите и други възникнали въпроси.
- да гласува „за“
По точка 7.15. Относно: Освобождаване на физически и
юридически лица – наематели от наем.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси или допълнения по
това предложение? Няма, колеги да гласуваме поименно предложението.
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
№ 67
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.6б от
Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното
събрание на 13 март 2020 г. /обн. ДВ бр.34/09.04.2020 г./, в изпълнение на чл.
27, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение № 05 00-34/09.04.2020 г. на кмета
на община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Освобождава физически и юридически лица – наематели или
ползватели на общински имоти, които са ограничили или преустановили
дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време
на извънредното положение от вноските за наем, считано от 13 март 2020
г. до един месец след отмяната на извънредното положение.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Уважаеми колеги, преминаваме
към точка „Разни“. Имате ли някакви въпроси, които да обсъдим? Няма.
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Поради изчерпване на дневния ред, закривам редовното заседанието
на Общински съвет Сухиндол.
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