4О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т – С У Х И Н Д О Л
5240 гр. Сухиндол, област Велико Търново, ул. “Росица” № 106, тел.:06136 2912

МАНДАТ 2019-2023 г.

ПРОТОКОЛ
№6
на редовно заседание на Общински съвет
проведено на 30 юни 2020 година

Днес 30.06.2020 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-н Петьо Русев – зам. 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 на разстояние един от друг.
Г-н Борислав Вълев – председател на общинския съвет: Уважаеми
общински съветници, уважаеми г-н Чернев, уважаеми г-н Русев, уважаема гжо Пазвантова, уважаеми кметски наместници, уважаеми колеги, откривам
редовното заседание на Общински съвет Сухиндол. Предлагам днешното
заседание да преминем при следния дневен ред:
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1. Годишен отчет за изпълнението на Бюджет 2019 година.
Докл. кмета на общината
2. Изменение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Сухиндол.
Докл. зам. кмета на общината
3. Предложения
3.1. Относно: Актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходната част на Бюджет 2020 година към 31.03.2020 г.
Докл. кмета на общината
3.2. Относно: Утвърждаване индикативен годишен разчет.
Докл. кмета на общината
3.3. Относно: Съфинансиране на проект „Осигуряване на топъл
обяд 2016-2020 г“.
Докл. кмета на общината
3.4. Относно: Отчет командировки на Председателя на ОбС за
първото тримесечие на 2020 г.
Докл. Председател ОбС
3.5. Относно: Отчет командировки на кмета на общината за
първото тримесечие на 2020 г.
Докл. кмета на общината
3.6. Относно: Отчет за дейността на ОбС за периода 01.11.2019 –
30.06.2020 г.
Докл. Председател ОбС
3.7. Относно: План за работата на Общински съвет за второто
полугодие на 2020 година.
Докл. Председател ОбС
3.8. Относно: Упълномощава инж. Пламен Димитров Чернев –
кмет на община Сухиндол за представител на община Сухиндол в
2

Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД, Велико
Търново.
Докл. Председател ОбС
3.9. Относно: Процедура и избор на комисия за изготвяне на
предложенията за 2 съдебни заседатели при Районен съд гр. Павликени.
Докл. Председател ОбС
3.10. Относно: Компенсираща промяна капиталови разходи по
обекти.
Докл. зам. кмет на общината
3.11. Относно: Компенсираща промяна капиталови разходи по
функции, дейности и параграфи.
Докл. зам. кмет на общината
3.12. Относно: Процедура за продажба на 1 брой новообразуван
имот в м. Селище 01, землище с. Бяла Река
Докл. зам кмет на общината
3.13. Относно: Определяне на застроени имоти – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2020 г.
Докл. зам. кмета на общината
3.14. Относно: Общински конкурс за поезия и проза „Яна Язова –
Христо Смирненски“
Докл. Председател ОбС
4. 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
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Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Годишен отчет за изпълнението на Бюджет 2019 година.
Докл. кмета на общината
2. Изменение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Сухиндол.
Докл. зам. кмета на общината
3. Предложения
3.1. Относно: Актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходната част на Бюджет 2020 година към 31.03.2020 г.
Докл. кмета на общината
3.2. Относно: Утвърждаване индикативен годишен разчет.
Докл. кмета на общината
3.3. Относно: Съфинансиране на проект „Осигуряване на топъл
обяд 2016-2020 г“.
Докл. кмета на общината
3.4. Относно: Отчет командировки на Председателя на ОбС за
първото тримесечие на 2020 г.
Докл. Председател ОбС
3.5. Относно: Отчет командировки на кмета на общината за
първото тримесечие на 2020 г.
Докл. кмета на общината
3.6. Относно: Отчет за дейността на ОбС за периода 01.11.2019 –
30.06.2020 г.
Докл. Председател ОбС
3.7. Относно: План за работата на Общински съвет за второто
полугодие на 2020 година.
Докл. Председател ОбС
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3.8. Относно: Упълномощава инж. Пламен Димитров Чернев – кмет
на община Сухиндол за представител на община Сухиндол в Общото
събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД, Велико Търново.
Докл. Председател ОбС
3.9. Относно: Процедура и избор на комисия за изготвяне на
предложенията за 2 съдебни заседатели при Районен съд гр. Павликени.
Докл. Председател ОбС
3.10. Относно: Компенсираща промяна капиталови разходи по
обекти.
Докл. зам. кмет на общината
3.11. Относно: Компенсираща промяна капиталови разходи по
функции, дейности и параграфи.
Докл. зам. кмет на общината
3.12. Относно: Процедура за продажба на 1 брой новообразуван имот в
м. Селище 01, землище с. Бяла Река
Докл. зам кмет на общината
3.13. Относно: Определяне на застроени имоти – частна общинска
собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2020 г.
Докл. зам. кмета на общината
3.14. Относно: Общински конкурс за поезия и проза „Яна Язова –
Христо Смирненски“
Докл. Председател ОбС
4. Разни
По точка първа: Годишен отчет за изпълнението на Бюджет 2019
година.
Г-н Борислав Вълев – председател общински съвет: Колеги,
обсъдихме Годишния отчет за изпълнението на Бюджет 2019 година на
заседание на Постоянните комисии. Имаше и публично обсъждане, на което
бяха много от вас. Има ли възникнали нови въпроси по това предложение?
Няма. Преминаваме към поименно гласуване.
5

В залата присъстваха 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
№ 68
На основание чл.21, ал.1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация, чл. 140 , ал. 1 от Закона за публичните финанси и чл.
44, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза
за местните дейности за следващите три години, за съставяне, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Сухиндол и в изпълнение на чл.27, ал.4 и
ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
предложение №05 00-35/10.06.2020 г. на кмета на община Сухиндол,
Общински съвет Сухиндол реши:
1. Приема окончателния /уточнения/ годишен план за 2019 г. както
следва: /Приложение 1/
- по прихода 4 162 087 лв.
- по разхода 4 162 087 лв.
2. Приема отчета на бюджета към 31.12.2019 г. както следва:
- по прихода 4 043 757 лв.
- по разхода 3 337 447 лв.
/Приложение 1/
3. Приема отчета за капиталови разходи / Приложение 2/ в размер на
234 411 лв., разпределени по източници както следва:
- целева субсидия от РБ
- 160 900 лв.
- преходен остатък
- 42 472 лв.
- обща субсидия /субсидия от ДГ «Соня»/ 612 лв.
- средства от ПУДООС
- 26 469 лв.
- събрани средства от дарения през 2019 г.3 958 лв.
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4. Приема отчета за изпълнението на сметките за средства от
Европейския съюз към 31.12.2019 г. /Приложение 3/
5. Приема годишният отчет за състоянието на общинския дълг
/Приложение 4/ и Приложение № 14 към ФО-1 от 16.01.2020 година.
6. Приема годишен финансов отчет, баланс, отчет за приходите и
разходите за 2019 година /Приложение 5/
7. Приема отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за
средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства към 31.12.2019
г. съгласно т. 1.3 от Заповед № ЗМФ-1338/22.12.2015 г. /Приложение 6/
По точка втора: Изменение на Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община Сухиндол.
Г-н Вълев – председател на общинския съвет: Уважаеми съветници,
разгледали сте измененията на Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Сухиндол, които са внесени. Становището
на постоянните комисии е „Подкрепя предложението на вносителя“. Имате ли
някакви други позиции по това предложение? Няма. Преминаваме към
гласуване.
В залата присъстваха 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 69
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 00-41/24.06.2020
на зам. кмета на общината Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
В Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията
на община Сухиндол се правят следните промени:
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1.Изменя чл.7, ал.1, както следва: „с данък върху недвижимите имоти се
облагат разположените на територията на страната сгради и самостоятелни
обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в строителните
граници на населените места и селищните образувания, и поземлените
имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат
предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и
след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по
реда на специален закон“.
2.Изменя на чл.17, ал.4 , както следва: „При липса на счетоводни данни
данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация
за сметка на данъчно задълженото лице . Данъчната оценка се определя от
служител на общинската администрация и при наличие на счетоводни
данни, определени в нарушение на приложимото счетоводно
законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по реда
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
3. Изменя чл.32, ал.4, както следва: „Алинея 1 не се прилага за моторни
превозни средства, придобити преди първоначалната им регистрация за
движение в страната.“
4.Създава към чл.37, нова ал.3, както следва: „При безвъзмездно придобиване
на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили
имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат
данъка в двумесечен срок от получаването му.“
5.Създава към чл.37, нова ал.5, както следва: „Декларация по ал. 3 не се
подава в случаите по чл. 32, ал. 5 и 6 от Наредбата и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и
9 от ЗМДТ, както и за получени и предоставени дарения от юридически
лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“
6. Изменя чл.41, ал.1, както следва: „(1)За леки и товарни автомобили с
технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т данъкът се
състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по
следната формула:
ГДПС = ИмК x ЕК,
където:
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и
товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от
3,5 т;
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2
1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в
зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в
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зависимост от годината на производство на автомобила, по следната
формула:
ИмК = СkW x Кгп,
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на
двигателя, която се определя от мощността на двигателя в следния размер:
- до 55 kW включително - 0,34 лв. за 1 kW;
- над 55 kW до 74 kW включително - 0,54 лв. за 1 kW;
- над 74 kW до 110 kW включително - 1,10 лв. за 1 kW;
- над 110 kW до 150 kW включително - 1,23 лв. за 1 kW;
- над 150 kW до 245 kW включително - 1,60 лв. за 1 kW;
- над 245 kW - 2,10 лв. за 1 kW;
Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила.
В зависимост от годината на производство върху данъка се прилага
коригиращ коефициент, съгласно чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци
и такси.
2.Екологичен компонент в зависимост от екологичната категория на
автомобила
Екологична категория
Коефициент
1. Без екологична категория
1,10
с екологична категория ”Евро 1”
и „Евро 2”
2. „Евро 3”
1,00
3. „Евро 4”
0,80
4. „Евро 5”
0,60
5. „Евро 6” и „ЕЕV”
0,40
7.Изменя чл.52, ал.1, т.4, както следва: „лицата, които използват работно
място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и
извършват патентна дейност от посочените в т.10 на Приложение № 4 към
Глава втора, раздел VI от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50
на сто от определения патентен данък за съответното работно място;
намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 е
приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците,
издадено от съответната регионална занаятчийска камара.“
8. Изменя чл.64, ал.2, както следва: „Когато действието на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през
течение на годината, от платения годишен данък се възстановява
недължимо внесената част, определена по следната формула:
ПДТПП х ОМ
НВДТПП = –––––––––––––––
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БМ
където: НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху
таксиметров превоз на пътници за текущата година
ПДТПП – платения данък върху таксиметров превоз на пътници за срока,
за който е издадено разрешението;
БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е
платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;
ОМ – оставащия брой на календарните месеци от срока на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеци на
прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров на пътници.“
По точка трета: Предложения.
3.1. Относно: Актуализирано разпределение на промените по приходната
и разходната част на Бюджет 2020 година към 31.03.2020 г.
Г-н Вълев – председател ОбС: Колеги, разгледахме това
предложение на заседание на Постоянните комисии, имате ли други въпроси
или изказвания по този материал?
инж. Пламен Чернев - кмет на община Сухиндол: След направени
разходи във връзка с COVID-19, не знаем държавата ще възстанови ли
средствата, до сега не са възстановени. Общината ще предприеме продажба и
отдаване под наем на желаещи инвеститори - продажба на дървесина, има
останали тополи и други дървета. В момента експертите работят да направят
оценка и следващия път ще внесем предложение пред вас за търг. По този
начин ще добавим средства към Бюджета на общината, защото не знаем какво
ще се случи до края на годината. Приходите намаляват рязко в общините,
имайки предвид създалата се ситуация. Благодаря за вниманието.
Г-н Вълев – председател ОбС: Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към 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
№ 70
На основание чл. 21, ал. 1 т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 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 00-36/12.06.2020 на
кмета на общината Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема информацията, относно актуализирано разпределение на
промените по приходната и разходната част на Бюджет 2020 година на
община Сухиндол към 31.03.2020 година, съгласно Приложения № 1 и 2.
По точка 3.2. Относно: Утвърждаване индикативен годишен
разчет.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Пред вас е материала, разгледан е
на Постоянните комисии. Има ли възникнали въпроси? Няма, 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
№ 71
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.144, ал.4 от Закона за публичните финанси, във
връзка с чл.49, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община
Сухиндол, в изпълнение на чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение № 05

11

00-38/15.06.2020 на
кмета на общината Сухиндол, Общински съвет
Сухиндол реши:
Утвърждава и допълва индикативния годишен разчет за сметките за
средствата от ЕС в лева на община Сухиндол за 2020г. в Приложение №5 на
Решение №32 т.8 по Протокол №4 от 31.01.2020г., както следва:
1.Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в
община Сухиндол – Компонент 3“ по ОП „ Развитие на човешките ресурси“ BG05M9OP001-2.101-0179
Наименование
Проект „Патронажна грижа за
възрастни хора и лица с
увреждания в община Сухиндол
– Компонент 3” по ОП
„Развитие на човешките
ресурси“
Приходи
I. Трансфери
Трансфери мeжду сметки за
средствата от Европейския
съюз(нето)
Всичко приходи:
Разходи
Функция Социално осигуряване,
подпомагане и грижи
Дейност 561 – Социални услуги
в домашна среда
Други възнаграждения и
плащания на персонала
Задължителни осигурителни
вноски от работодател
Издръжка
Всичко разходи:

§§

63-00

било

става

0

в т.ч. от ЕС и
национално
съфинансиране

26 160,00

26 160,00

26 160,00

26 160,00

0

15 655,71

15 655,71

0

3 030,00

3 030,00

0
0

7 474,29
26 160,00

7 474,29
26 160,00

02-00
05-00
10-00

По точка 3.3. Относно: Съфинансиране на проект „Осигуряване на
топъл обяд 2016-2020 г“.
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Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Пред вас е материала, разгледан е
на Постоянните комисии. Има ли други възникнали въпроси? Разяснихме, че
тези средства, посочени в предложението остават за сметка на общината от
приключилата Оперативна програма „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020
г“. За четирите години реализация на проекта са надвишени средствата по
фактури на закупените продукти. Ако няма други изказвания, подлагам
предложението на поименно гласуване.
В залата присъстваха 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
№ 72
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.124, ал.2 от
Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 2 от 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 във връзка с оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица; проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“
BG05FMOP001-3.002-0082 и в изпълнение на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и предложение № 05 0040/19.06.2020 на кмета на общината Сухиндол,, Общински съвет Сухиндол
реши:
1.Дава съгласие да се съфинансира проект BG05FMOP001-3.002-0082
„Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“, по оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане от фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица със средства от общинския бюджет в размер на
763,23 лв. – неверифицирани разходи.
2. Дава съгласие сумата да бъдат отчетена по § 6200 – Трансфери
между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.
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По точка 3.4. Относно: Отчет командировки на Председателя на
ОбС за първото тримесечие на 2020 г.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Някой иска ли да вземе отношение по
това предложение? Не, подлагам на гласуване.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 11 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 73
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-01-10-131/15.06.2020 на
председателя на Общински съвет Сухиндол,, Общински съвет Сухиндол
реши:
Приема отчета за командировките в страната на Председателя на
Общински съвет гр. Сухиндол за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.,
съгласно приложен отчет за направените разходи
По точка 3.5. Относно: Отчет командировки на кмета на общината
за първото тримесечие за 2020 г.
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
№ 74
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 0037/12.06.2020 на кмета на общината, Общински съвет Сухиндол реши:
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Приема отчета за командировките в страната на кмета на Община
Сухиндол за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г., съгласно приложен отчет за
направените разходи
По точка 3.6. Относно: Отчет за дейността на ОбС Сухиндол за
периода 01.11.2019 – 30.06.2020 г.
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
№ 75
На основание чл. 27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и
местна администрация и чл.11, ал.1, т.12 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Сухиндол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и предложение №РД-0110-141/26.06.2020 на председателя на Общински съвет Сухиндол, Общински
съвет Сухиндол реши:
Приема Отчета за дейността на Общинския съвет Сухиндол за периода
01.11.2019 - 30.06.2020 година на Председателя на Общински съвет
Сухиндол.
По точка 3.7. Относно: План за работата на Общински съвет за
второто полугодие на 2020 година.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Планът за дейността на Общински
съвет Сухиндол е отворен и можем винаги да го допълним. Има ли
изказвания по това предложение? Ако няма, да гласуваме това предложение.
В залата присъстват 11 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – 1 Георги
Острев.
Общински съвет Сухиндол прие следното
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РЕШЕНИЕ
№ 76
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-01-10-145/29.06.2020 на председателя на Общински
съвет Сухиндол , Общински съвет Сухиндол реши:
Приема план за работата на общински съвет Сухиндол за второто
полугодие на 2020 година.
По точка 3.8. Относно: Упълномощава инж. Пламен Димитров
Чернев – кмет на община Сухиндол за представител на община Сухиндол
в Общото събрание на съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД, Велико
Търново.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли 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
№ 77
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, Решение №23/23.12.2019 на Общински съвет
Сухиндол и в изпълнение на чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и предложение
№РД-01-10-142/26.06.2020 на председателя на Общински съвет Сухиндол ,
Общински съвет Сухиндол реши:
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Упълномощава представителят на Община Сухиндол - инж. Пламен
Чернев – кмет на общината, при провеждане на Общото събрание на
съдружниците на „ВиК Йовковци” ООД, Велико Търново на 21.07.2020 г. от
11:00 ч. по седалище на дружеството: гр. Велико Търново, ул. „П. К. Яворов”
№ 30, заседателна зала № 401, да гласува съобразно дневния ред, както
следва:
По т.1 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 2 от дневния ред – да се гласува „за“.
По т.3 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за“.
По т.5 от дневния ред – да се гласува „за“;
По т. 6 от дневния ред – да се гласува „за“.
По точка 3.9. Относно: Процедура и избор на комисия за изготвяне
на предложенията за 2 съдебни заседатели при Районен съд гр.
Павликени.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Колеги, откриваме процедура за
избор на двама съдебни заседатели за Районен съд гр. Павликени.
Разгледахме предложението но Постоянните комисии. Има ли други
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
№ 78
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.67, чл. 68, чл. 68а от Закона за
съдебната власт, чл. 8 от Наредба № 7/28.09.2017 г. за съдебните заседатели и
писмо вх. № 1956/28.05.2020 г. от Председателя на Окръжен съд – Велико
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Търново, Общински съвет – Сухиндол и предложение №РД-01-10143/26.06.2020 на председателя на Общински съвет Сухиндол, Общински
съвет Сухиндол реши:
Открива процедура за определяне на съдебни заседатели при Районен
съд гр. Павликени при следните Правила:
1. Кандидатите за съдебни заседатели, трябва да отговарят на
изискванията на чл. 67, ал. 1 и ал. 3 от Закона за съдебната власт.
2. Всеки кандидат за съдебен заседател подава заявление по образец
за участие в процедурата /публикуван на сайта на Община Сухиндол
/https://www.suhindol.bg/, ведно с необходимите документи, съобразно чл. 68,
ал. 3 от Закона за съдебната власт в Общински съвет Сухиндол в срок до
31.07.2020 г.
3. Кандидатите за съдебни заседатели следва да отговарят на
изискването на чл. 69, ал. 2 от Закона за съдебната власт да не са избирани за
съдебни заседатели за повече от два последователни мандата към същия съд.
4. Общински съвет Сухиндол избира комисия от 3 (трима) члена за
подбор на 2 кандидати, които на основание чл. 68а, ал. 4 от Закона за
съдебната власт ще предложи за избиране за съдебни заседатели към Районен
съд гр. Павликени, в състав от следните общински съветници:
- Георги Острев – общински съветник;
- Татяна Мънкова– общински съветник;
- Юмит Османов – общински съветник;
5. Утвърждава образци на документи, както следва:
- Приложение №1 - заявление за кандидатстване
- Приложение №2 – декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3
от ЗСВ;
- Приложение №3 – декларация за съответствие с изискването на чл.69,
ал.2 от Закона за съдебната власт;
- Приложение №4 – писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от Закона за
съдебната власт;
- Приложение №5 – данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ.
6. Общински съвет Сухиндол възлага на Комисията да изготви списък
на допуснатите до събеседване кандидати, който заедно с техните
автобиографии, мотивационни писма, препоръки и документи да публикува
на интернет страницата на Общински съвет Сухиндол, най-малко 14 дни
преди датата на изслушването от Комисията.
7. Събеседване с допуснатите кандидати за съдебни заседатели ще се
проведе в срока по чл. 68, ал. 5, във връзка с чл. 68а от Закона за съдебната
власт.
8. Общински съвет Сухиндол възлага на комисията:
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- да състави окончателен доклад за одобрените 2 кандидати за съдебни
заседатели и да го внесе на редовно заседание на Общински съвет Сухиндол
след приключване на процедурата. Докладът да се публикува на страницата
на Общински съвет Сухиндол, ведно с протокола от изслушването.
- да изпрати до председателя на Окръжен съд гр. Велико Търново
Списък на кандидатите за съдебни заседатели, ведно с копие от решенията на
Общински съвет Сухиндол във връзка с проведената процедура, както и
документите по чл. 68, ал. 3 от Закона за съдебната власт.
По точка 3.10. 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
№79
На основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл.124, ал. 3 от Закона за публичните
финанси с цел ефективното използване на средствата за капиталови разходи и
в изпълнение на чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и предложение № 05 00-42/24.06.2020 на зам. кмета
на Община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Дава съгласие да бъде извършена компенсираща промяна в
капиталовите разходи за 2020 година Приложение 4 - 1 бр.
2. Възлага на кмета на община Сухиндол да извърши необходимата
актуализация по бюджета на общината в изпълнение на т.1
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По точка 3.11. Относно: Компенсираща промяна
разходи по функции, дейности и параграфи.

капиталови

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
№ 80
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. 124, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и в изпълнение на чл.27, ал.4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и предложение № 05 0043/24.06.2020 на зам. кмета на Община Сухиндол, Общински съвет
Сухиндол реши:
Да бъде направена компенсираща промяна в капиталовите 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

/-/

1 568 лв.

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

/+/

1 568 лв.

РАЗХОДИ – местни дейности
Функция 4 Здравеопазване
Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина
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§51-00 Основен ремонт на ДМА

/-/

3 000 лв.

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 548 Дневни центрове за стари хора
§52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
/-/
435 лв.
§52-05 Придобиване на стопански инвентар
/-/
3 095 лв.
Функция 7 Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело
Дейност 745 Обредни домове и зали
§52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
/+/
4 962 лв.
РАЗХОДИ – държавни дейности
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания
§51-00 Основен ремонт на ДМА
/-/
10 000 лв.
§52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
/+/
11 568 лв.
По точка 3.12. Относно: Процедура за продажба на 1 брой
новообразуван имот в м. Селище 01, землище с. Бяла Река
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
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РЕШЕНИЕ
№ 81
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 35, ал.1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската
собственост и чл. 37, ал.1, т.1, ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, в изпълнение на чл. 27, ал.4 и ал. 5 от
ЗМСМА и предложение № 05 00-45/25.06.2020 на зам. кмета на Община
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Дава съгласие да се проведе публичен търг с тайно наддаване за
продажба на 1 брой новообразуван имот – частна общинска собственост
– в м. Селището 01, землище с. Бяла Река:
1.1.

Имот № 07661.111.433, НТП – Гори и храсти в земеделска земя –
6,675 дка, категория - девета
Имотът е актуван с АЧОС № 1610 от 21.05.2020 г.
Начална цена за провеждане на търга, по пазарна оценка, изготвена
по реда на чл. 41, ал.2 от Закона за общинската собственост, в размер
на
12 340 (Дванадесет хиляди триста и четиридесет лева).

2. Възлага на кмета на общината да извърши процедурата по провеждане
на публичния търг за продажба на новообразуваните имоти – частна
общинска собственост.
Приложение – копия от:
1. Бизнес оценка на новообразуваният имот в м. Селище 01, землище с.
Бяла Река от м. юни 2020 г., окомплектована с акт за частна общинска
собственост и скица на имота и актуална данъчна оценка от 21.05.2020
г.
По точка 3.13. Относно: Определяне на застроени имоти – частна
общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане
през 2020 г.
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.
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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
№ 82
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл. 9, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл. 4, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на община Сухиндол, както и чл. 27, ал.
4 и ал.5 от ЗМСМА и предложение № 05 00-44/25.06.2020 на зам. кмета на
Община Сухиндол,, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Определя застроените имоти – частна общинска собственост, които
подлежат на задължително застраховане, включително срещу природни
бедствия и земетресения за 2020 г., съгласно Приложение 1.
2. Възлага на кмета на община Сухиндол изпълнението на решението за
застраховане на застроените имоти – частна общинска собственост,
подлежащи на задължително застраховане през 2020 г., съгласно
Приложение 1.

Приложение: Списък на застроените имоти – частна общинска
собственост, подлежащи на задължително
застраховане през 2020 г. (Приложение 1)
По точка 3.14. Относно: Общински конкурс за поезия и проза „Яна
Язова – Христо Смирненски“
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.
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Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 83
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, в изпълнение на правомощията си по чл. 17, ал.1,
т.5 от ЗМСМА и предложение № 05 00-46/29.06.2020 на кмета на Община
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Утвърждава Статута на Общински конкурс за поезия и проза
„Яна Язова – Христо Смирненски“

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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