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
№7
на редовно заседание на Общински съвет
проведено на 6 август 2020 година

Днес 06.08.2020 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 10 общински съветника. Отсъства 1
общински съветник – Димчо Димов. Присъстваха още: г-н Петьо Русев – зам.
кмет на общината, адв. Калин Маречков – юрист 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 Русев, уважаеми г-н Маречков, уважаема
г-жо Пазвантова, уважаеми кметски наместници, уважаеми колеги, откривам
редовното заседание на Общински съвет Сухиндол. Предлагам днешното
заседание да преминем при следния дневен ред:

1

1.

Предложения

1.1.
Относно: Информация за изпълнението на бюджета на общината,
сметките за средствата от Европейския съюз и изпълнението на
капиталовите разходи за полугодието на 2020 г.
Докл. кмета на общината
1.2. Относно: Актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходната част на Бюджет 2020 година към 30.06.2020 г.
Докл. кмета на общината
1.3. Относно: Промени в разходната част по бюджета на община
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
1.4.

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

1.5. Относно: Компенсираща промяна
капиталови
разходи по
функции, дейности и параграфи.
Докл. кмета на общината
1.6. Относно: Отчет за направените разходи за командировки в
страната на кмета на община Сухиндол за второто тримесечие на 2020 г.
Докл. кмета на общината
1.7. Относно: Одобряване на Подробен устройствен план за обект
„Реконструкция на ЕП Телени изделия“.
Докл. кмета на общината
1.8. Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни
дейности през 2019 г. и отчети за изразходваните бюджетни средства –
държавна субсидия през 2019 г. от читалищата на територията на
община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
1.9. Относно: Оправомощава инж. Пламен Димитров Чернев – кмет на
община Сухиндол, представител на общината в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“.
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Докл. кмета на общината
1.10. Относно: Предварително съгласие за изработване на ПУП,
учредяване на вещни права и сервитути върху имоти, общинска
собственост, във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на
ФВЕЦ.
Докл. зам. кмета на общината
1.11. Относно: Съгласие СУ „Св. Климент Охридски" гр. Сухиндол да
остане в списъка на средищните детски градини и училища.
Докл. зам. кмета на общината
1.12. Относно: Съгласие ДГ „Соня" гр. Сухиндол да остане в списъка на
средищните детски градини и училища.
Докл. зам. кмета на общината
2.
Разни
Има ли допълнения към така предложения дневен ред? Няма. Който е
съгласен с проекта за дневен ред, моля да гласува.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; „против”- няма; „въздържали се” – няма.
Прие се следния Дневен ред
1.

Предложения

1.1.
Относно: Информация за изпълнението на бюджета на общината,
сметките за средствата от Европейския съюз и изпълнението на
капиталовите разходи за полугодието на 2020 г.
Докл. кмета на общината
1.2. Относно: Актуализирано разпределение на промените по
приходната и разходната част на Бюджет 2020 година към 30.06.2020 г.
Докл. кмета на общината
1.3. Относно: Промени в разходната част по бюджета на община
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
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1.4.

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

1.5. Относно: Компенсираща промяна
капиталови
разходи по
функции, дейности и параграфи.
Докл. кмета на общината
1.6. Относно: Отчет за направените разходи за командировки в
страната на кмета на община Сухиндол за второто тримесечие на 2020 г.
Докл. кмета на общината
1.7. Относно: Одобряване на Подробен устройствен план за обект
„Реконструкция на ЕП Телени изделия“.
Докл. кмета на общината
1.8. Относно: Приемане на доклади за осъществените читалищни
дейности през 2019 г. и отчети за изразходваните бюджетни средства –
държавна субсидия през 2019 г. от читалищата на територията на
община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
1.9. Относно: Оправомощава инж. Пламен Димитров Чернев – кмет на
община Сухиндол, представител на общината в Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“.
Докл. кмета на общината
1.10. Относно: Предварително съгласие за изработване на ПУП,
учредяване на вещни права и сервитути върху имоти, общинска
собственост, във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на
ФВЕЦ.
Докл. зам. кмета на общината
1.11. Относно: Съгласие СУ „Св. Климент Охридски" гр. Сухиндол да
остане в списъка на средищните детски градини и училища.
Докл. зам. кмета на общината
1.12. Относно: Съгласие ДГ „Соня" гр. Сухиндол да остане в списъка на
средищните детски градини и училища.
Докл. зам. кмета на общината
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2.

Разни
По точка първа: 1. Предложения 1.1. Относно: Информация за
изпълнението на бюджета на общината, сметките за средствата от
Европейския съюз и изпълнението на капиталовите разходи за
полугодието на 2020 г.
Г-н Борислав Вълев – председател общински съвет: Колеги,
обсъдихме това предложение на заседание на Постоянните комисии. Има ли
възникнали други въпроси? Няма. Преминаваме към поименно гласуване.
В залата присъстваха 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „за”; Димитър Гърбов „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
№ 84
На основание чл.21, ал.1, т. 6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за
местното самоуправление и местна администрация, чл. 137, ал. 2 от Закона за
публичните финанси и чл.46, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три
години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
община Сухиндол и предложение № 05 00-49/30.07.2020 на кмета на
общината Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1. Приема информация за изпълнението на бюджета за полугодието на 2020
година както следва:
- по прихода 2 722 759 лв.
- по разхода 2 214 959 лв.
2. Приема информация за изпълнение на капиталовите разходи за
полугодието на 2020 г. в размер на 550 774 лв.
3. Приема информация за сметките за средства от Европейския съюз и чужди
средства за полугодието на 2020 година.
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По точка 1.2 Относно: Актуализирано разпределение на промените
по приходната и разходната част на Бюджет 2020 година към 30.06.2020
г.
Г-н Вълев – председател на общинския съвет: Уважаеми съветници,
разгледали сте предложението. Становището на постоянните комисии е
„Подкрепя предложението на вносителя“. Имате ли някакви други позиции
по това предложение? Няма. Преминаваме към поименно гласуване.
В залата присъстваха 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „за”; Димитър Гърбов „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
№ 85
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 00-51/30.07.2020 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 30.06.2020 година, съгласно Приложения № 1 и 2.
По точка 1.3. Относно: Промени в разходната част по бюджета на
община Сухиндол.
Г-н Вълев – председател ОбС: Колеги, разгледахме това
предложение на заседание на Постоянните комисии, имате ли други въпроси
или изказвания по този материал?
Г-н Димитър Гърбов – общински съветник: За какво са използвани
прехвърлените средства?
Г-жа М. Пазвантова – секретар на общината: Със средствата са
закупени маски, дезинфектанти, тестове, защитни облекла и други
противоепидемичния материали.
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Г-н Вълев – председател ОбС: Има ли други изказвания? Няма.
Преминаваме към поименно гласуване.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги Острев
„за”; Димитър Гърбов „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
№ 86
С § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, бр.44 от
13.05.2020г.) е регламентирано, че предоставеният до 20 януари 2020г.
трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища по
чл.53, ал.4 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020г.
може да бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение
на противоепидемични мерки на територията на общината по чл.63 от Закона
за здравето.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.5,
чл.124, ал.1 и ал.2 и чл.125, ал.1, т.2 от Закона за публичните финанси и в
изпълнение на чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и предложение № 05 0048/30.07.2020 на кмета на общината Сухиндол Общински съвет Сухиндол
реши:
Да се направят промени в разходната част на плана в бюджета на община
Сухиндол, както следва:
Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане
на пътищата
§ 10-20 Разходи за външни услуги /-/ 15 000 лева
Дейност 122 Общинска администрация
§ 10-15 Материали /+/ 9 000 лева
Дейност 431 Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина
§ 10-15 Материали /+/ 1 000 лева
Дейност 524 Домашен социален патронаж
§ 10-15 Материали /+/ 5 000 лева
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По точка 1.4. Относно: Компенсираща промяна капиталови разходи
по обекти.
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 10 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържал се – 1 Георги
Острев.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „въздържал се”; Димитър Гърбов „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
№ 87
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 00-54/31.07.2020 на кмета на
общината 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
По точка 1.5. Относно: Компенсираща промяна
капиталови
разходи по функции, дейности и параграфи.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Пред вас е материала, разгледан е
на Постоянните комисии. Има ли други възникнали въпроси? Няма.
Подлагам предложението на поименно гласуване.
В залата присъстваха 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържал се – няма.
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Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги Острев
„за”; Димитър Гърбов „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
№ 88
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 предложение №05 0055/31.07.2020 г. на 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

/+/

3 500 лв.

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

/-/

3 500 лв.

РАЗХОДИ – местни дейности
Функция 1 Общи държавни служби
Дейност 122 Общинска администрация
§52-01 Придобиване на компютри и хардуер
/-/
§52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
/-/
§51-00 Основен ремонт на дълготрайни материални
активи
/+/

1 383 лв.
5 000 лв.
5 000 лв.

Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 524 Домашен социален патронаж
§52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
/+/
5 878 лв.
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Дейност 548 Дневни центрове за стари хора
§52-05 Придобиване на стопански инвентар

/-/

995 лв.

РАЗХОДИ – държавни дейности
Функция 5 Социално осигуряване, подпомагане и грижи
Дейност 541 Домове за възрастни хора с увреждания
§52-03 Придобиване на друго оборудване,
машини и съоръжения
/-/
3 500 лв.
По точка 1.6. Относно: Отчет за направените разходи за
командировки в страната на кмета на община Сухиндол за второто
тримесечие на 2020 г.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Някой иска ли да вземе отношение по
това предложение? Виждате 30,00 лева са направените разходи. Няма
изказвания, подлагам на гласуване.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 89
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 0050/30.07.2020 на кмета на общината, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема отчета за командировките в страната на кмета на Община
Сухиндол за периода 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г., съгласно приложен отчет за
направените разходи
По точка 1.7. Относно: Одобряване на Подробен устройствен план
за обект „Реконструкция на ЕП Телени изделия“.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Разгледахме това предложение на
заседание на комисиите. Има ли въпроси? Няма. Подлагам предложението на
гласуване.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
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Общински съвет Сухиндол прие следното

РЕШЕНИЕ
№ 90
В общинска администрация е постъпило заявление, рег.№ 70 00-32 от
19.02.2020 г. от „Електроразпределение Север“ АД гр. Варна с Булстат
104518621 и седалище гр. Варна, бул. “Владислав Варненчик“ № 258 за
одобряване на Подробен устройствен план – парцеларен план /за елементи
на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия/ за обект:
„Реконструкция на ЕП “Телени изделия“-изграждане на кабелна линия СрН
от
ЕП
“Телени
изделия“
до
съществуващ
кабел
СрН
за
ТП№1“Бензиностанция“, в обхвата на разработката включваща части от
следните имоти ПИ 70295.61.127, ПИ 70295.61.478 и ПИ 70295.41.592, през
които ще минава трасето с дължина 392 м' от южната страна на път
III-403(Сухиндол-Павликени), землище гр. Сухиндол.
Предвид гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал.1 от
Закона за устройство на територията и предложение № 05 00-47/27.07.2020
на кмета на Община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Одобрява Подробен устройствен план – парцеларен план /за елементи
на техническата инфраструктура извън урбанизирана територия/ за обект:
„Реконструкция на ЕП “Телени изделия“-изграждане на кабелна линия СрН
от
ЕП
“Телени
изделия“
до
съществуващ
кабел
СрН
за
ТП№1“Бензиностанция“, в обхвата на разработката включваща части от
следните имоти ПИ 70295.61.127, ПИ 70295.61.478 и ПИ 70295.41.592, през
които ще минава трасето с дължина 392 м' от южната страна на път III403(Сухиндол-Павликени), землище гр. Сухиндол.
Съгласно чл.215, ал.4 от Закона за устройство на територията, в 30дневен срок от обнародването в Държавен вестник, решението подлежи на
обжалване чрез Община Сухиндол до Административен съд Велико Търново.
По точка 1.8. Относно: Приемане на доклади за осъществените
читалищни дейности през 2019 г. и отчети за изразходваните бюджетни
средства – държавна субсидия през 2019 г. от читалищата на територията
на община Сухиндол.
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Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли въпроси по това
предложение?
Г-н Димитър Гърбов – общински съветник: Имам информация, че
читалищата по селата не работят. Мислим да направим проверка.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли други мнения? Няма.
Подлагам предложението на гласуване.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – 1 Георги
Острев.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№91
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и във връзка с чл.26а ал.4 и ал.5, от Закона за
народните читалища, изменен с § 15 от Преходните и Заключителни
разпоредби към Закона за мерките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и
предложение № 05 00-52/30.07.2020 на кмета на общината Сухиндол,
Общински съвет Сухиндол реши:
1. Приема докладите /Приложения 6 бр./ за осъществените читалищни
дейности през 2019 г. и отчетите за изразходената държавна субсидия
през 2019 г. /Приложения 6 бр./ на следните читалища на територията
на община Сухиндол:
 Читалище „Трезвеност 1870“ гр. Сухиндол
 Читалище „Пробуда 1932“ с. Красно Градище
 Читалище „Росица 1968“ с. Горско Косово
 Читалище „Просвета 1924“ с. Горско Калугерово
 Читалище „Светлина 1894“ с. Коевци
 Читалище „Самосъзнание 1908“ с. Бяла река
По точка 1.9. Относно: Оправомощава инж. Пламен Димитров
Чернев – кмет на община Сухиндол, представител на общината в
Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“.
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Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Има ли изказвания по това
предложение? Ако няма, да гласуваме това предложение.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 92
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.198е,
ал.5 от Закона за водите, чл.5, ал.6 от ПОДАВК и насрочено Общо събрание
за провеждане на извънредно заседание на Асоциацията по ВиК на обособена
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ на
11.08.2020 г. и предложение № 05 00-53/31.07.2020 на кмета на общината,
Общински съвет Сухиндол реши:
Оправомощава представителят на Община Сухиндол в Асоциацията по
ВиК - инж. Пламен Чернев – кмет на общината, при провеждане на
извънредното Общото събрание на Асоциацията на 11.08.2020 г. от 11:00 ч. в
Гербовата зала №314 в сградата на Областна администрация Велико Търново,
при липса на кворум на 13.08.2020 г. от 11:00 ч. да гласува по предложения
дневен ред по следния начин:
По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за препоръчителния
размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация
Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за 2021 г. в размер на 27 000 /двадесет и
седем хиляди/ лева, на основание чл.20, ал.3 от Правилника за организацията
и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.
- да гласува „за“
По т.2 от дневния ред: Други – обсъждане на въпроси, свързани с
дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.
– да гласува, съобразно вътрешните си убеждения и в интерес на
Община Сухиндол.
По точка 1.10. Относно: Предварително съгласие за изработване
на ПУП, учредяване на вещни права и сервитути върху имоти, общинска
собственост, във връзка с инвестиционно предложение за изграждане на
ФВЕЦ.
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Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Колеги, на Постоянните комисии
разгледахме това предложение. Има ли други изказвания? Няма, колеги да
гласуваме поименно това предложение.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „за”; Димитър Гърбов „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
№ 93
На основание чл.21, ал.1, т.8, т.11 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.47, ал.1 от Правилника за
организацията на Общински съвет Сухиндол, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, чл.8, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл.1, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинска собственост, чл.25, ал.1, ал.3, т.т.1, 4,
и 5, ал.4, ал.5, ал.6 и ал.7, от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, чл.62, ал.2 от Закона за енергетиката, във вр. с писмо за
намерение рег.№ 70 00-126/20.07.2020 г. от „СКАЙ ЕНЕРДЖИ ПРОДЖЕКТ“
ЕООД, в изпълнение на чл.27, ал. ал. 4 и 5 от ЗМСМА и предложение № 05
00-59/03.08.2020 на зам. кмета на Община Сухиндол, Общински съвет
Сухиндол реши:
1.Дава съгласие за изработване на подробен устройствен план (парцеларен
план) за изграждане на обект на техническата инфраструктура – енергийни
обекти за производства на електрическа енергия от фотоволтаични модули
(ФВЕЦ) с обща инсталирана мощност до 200 МԜ за общински поземлени
имоти с идентификатори:
 ПИ 70295.200.283, НТП – пасище, категория – 9, местност Пчелинище,
землище на гр. Сухиндол с площ от 136619 кв.м, АПОС №
860/18.03.2019 г.;
 ПИ 70295.200.281, НТП – пасище, категория: 9, местност ….., землище
на гр. Сухиндол с площ 119965 кв.м, АПОС № 861/18.03.2019 г.;
 ПИ 70295.200.307, НТП – пасище, категория: 9, местност Дебелец,
землище на гр. Сухиндол с площ от 471756 кв.м, АПОС №
863/18.03.2019 г.;
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 ПИ 70295.305.270, НТП – пасище, категория: 9, местност Пред Бърдо,
землище на гр. Сухиндол с площ от 339649 кв.м, АПОС №
899/09.12.2019 г.;
 ПИ 70295.305.245, НТП – пасище, категория: 9, местност Тръбежа,
землище на гр. Сухиндол с площ 418007 кв.м, АПОС№ 898/09.12.2019
г.;
 ПИ 37561.103.192, НТП –пасище, категория: 9, местност Писдица 2,
землище на с.Коевци с площ 1708839 кв.м, АПОС № 768/17.07.2018 г.;
 ПИ 37561.414.142, НТП – изоставена орна земя, категория:9, местност
Писдица 2, землище на с.Коевци с площ от 372913 кв.м, АОС №
1586/18.03.2019 г.;
 ПИ 37561.88.13, НТП – пасище, категория: 9, местност Биволска
поляна, землище на с.Коевци с площ от 429879 кв.м, АПОС №
773/17.07.2018 г.
2.Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на
горепосочените имоти при спазване на условията и реда на Закона за
опазване на земеделските земи и спазване на специални закони и на
нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и
при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдите.
След промяна предназначението на имотите, същите да се обявят за частна
общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост.
3.Промяната на предназначението да се извърши във връзка с чл.25, ал.3,
т.т.1, 4 и 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи – за
изграждане на техническа инфраструктура по смисъла на Закона за
устройство на територията и инвестиционни проекти, свързани със социалноикономическото развитие на общината.
4.Дава предварително съгласие за учредяване на ограничени вещни права
и сервитути в имотите.
5.Срокът на валидност на даденото предварително съгласие по т. т. 2 и 3 е
за 5 (пет) години.
6. Изготвянето на подробния устройствен план (парцеларен план) и
промяната на предназначението на изброените в т. 1 имоти – публична
общинска собственост, да се извърши и финансира от „СКАЙ ЕНЕРДЖИ
ПРОДЖЕКТ“ЕООД, ЕИК 205988258, със седалище и адрес: гр. Плевен, ул.
“Сан Стефано“ № 12, ет.3, офис 11 при спазване на условията и реда,
предвидени в Закона за устройство на територията и другите нормативни
актове по българското законодателство.
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По точка 1.11. Относно: Съгласие СУ „Св. Климент Охридски"
гр. Сухиндол да остане в списъка на средищните детски градини и
училища.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Колеги, разгледахме
предложението на Постоянните комисии. Всяка година внасяме тези
предложения за училището и за детската градина. Има ли други възникнали
въпроси? Няма, колеги да гласуваме това предложение.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№ 94
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, в изпълнение на чл.53 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.3, ал.1 и чл. 4 от
Постановление № 128 от 29 юни 2017 г. за актуализиране на Списъка на
средищните детски градини и училища, предложение рег.№ 67-008/30.07.2020 г. на директора на СУ “Св. Климент Охридски” гр. Сухиндол и
предложение №05 00-58/03.08.2020 на кмета на община, Общински съвет
Сухиндол реши:
1.Дава съгласие СУ „Св. Климент Охридски” гр. Сухиндол да остане в
Списъка на средищните детски градини и училища.
2.Възлага на кмета на общината да изготви мотивирано предложение до
Министерството на образованието и науката за оставане на СУ „Св. Климент
Охридски” гр. Сухиндол в Списъка на средищните детски градини и
училища.
По точка 1.12. Относно: Съгласие ДГ „Соня" гр. Сухиндол да остане
в списъка на средищните детски градини и училища.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Това предложение е идентично с
предходното. Становището на Постоянните комисии е „Подкрепя
предложението на вносителя“. Има ли въпроси или изказвания по това
предложение? Няма, колеги да гласуваме предложението.
В залата присъстват 10 общински съветници.
Гласували: 10 „за”; против – няма; въздържали се – няма.
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Общински съвет Сухиндол прие следното
РЕШЕНИЕ
№95
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в изпълнение на чл.53 от Закона за предучилищното
и училищното образование и чл.3, ал.1 и ал.4 от Постановление № 128 от 29
юни 2017 г. за актуализиране на Списъка на средищните детски градини и
училища, предложение рег.№ 67-00-9/31.07.2020 г. на директора на ДГ
„Соня“ – гр. Сухиндол и предложение №05 00-57/03.08.2020 на кмета на
община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
1.Дава съгласие ДГ „Соня“ гр. Сухиндол да остане в Списъка на
средищните детски градини и училища.
2.Възлага на кмета на общината да изготви мотивирано предложение до
Министерството на образованието и науката за включване на ДГ „Соня” гр.
Сухиндол в Списъка на средищните детски градини и училища.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Уважаеми колеги, преминаваме към
точка „Разни“. Имате ли някакви въпроси, които да обсъдим?
Г-н Димитър Гърбов – общински съветник: Заседанието на
Общински съвет се предава по местното кабелно радио. В тази връзка нека
гражданите да бъдат уведомени за първи случай на заболял от COVID – 19 на
територията на общината и да се спазват стриктно всички
противоепидемични мерки.
Г-н Б. Вълев – председател ОбС: Имате ли други въпроси, колеги?
Няма.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам редовното заседанието
на Общински съвет Сухиндол.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ:
/БОРИСЛАВ ВЪЛЕВ/

Протоколчик:
17

ст. експерт „Инф. обслужване на ОбС“
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