ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СУХИНДОЛ
5240 гр. Сухиндол, област Велико Търново, ул. Росица № 106,

МАНДАТ 2019-2023 г.

ПРОТОКОЛ
№8
на редовно заседание на Общински съвет, проведено на 21 септември
2020 година
Днес 21 септември 2020 г. от 15.00 часа в Ритуалната зала на
общината 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.
На заседанието присъстваха 9 общински съветници. Отсъства 1 –
Димитър Гърбов. Общинският съветник Пламен Стоянов подаде заявление за
прекратяване на правомощията му като общински съветник и с Решение № 64
– МИ/02.09.2020 на Общинската избирателна комисия, предсрочно бяха
прекратени пълномощията му. Присъстваха още: г-н Петьо Русев – зам. кмет
на община Сухиндол, г-жа Маринела Пазвантова – секретар на общината, г-н
Иво Иванов - директор Дирекция „Устройство на територията,
административно обслужване и хуманитарни дейности”, г-жа Теодора
Харамбиева – зам. директор на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Сухиндол, г-жа
Миглена Шишкова – председател на Общинската избирателна комисия г-н
Михаил Михалев - гл. експерт „Протокол и връзки с обществеността“ и г-н
Димитър Кобуров за полагане на клетва като нов общински съветник.
Г-н Борислав Вълев – председател ОбС: Уважаеми общински
съветници, уважаеми гости, уважаеми колеги от Общинска администрация,
откривам редовното заседание на Общински съвет Сухиндол.
Имате проекта за дневен ред:
1. Полагане на клетва от общински съветник.
2. Попълване състава на Постоянните комисии на Общински
съвет Сухиндол.
Докл. Председател ОбС
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3. Приемане Наредба за условията и реда за установяване на
жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища на територията на община
Сухиндол.
Докл. кмета на общината
4. Приемане проектобюджет за 2021 г. и актуализиране
бюджетните прогнози за 2022 и 2023 г.
Докл. кмета на общината
5. Предложения
5.1. Относно: Прекратяване на предоставените права за
управление на „СУХИНДОЛ“ ЕООД.
Докл. кмета на общината
5.2 Относно: Разрешение за допускане на маломерни паралелки в
СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Сухиндол.
Докл. кмета на общината
5.3.

Относно: Информация за готовността на СУ „Св. Кл.
Охридски“ – гр. Сухиндол за учебната 2020/2021 г.
Докл. кмета на общината

5.4.

Относно: Информация за готовността на ДГ „Соня“ – гр.
Сухиндол за учебната 2020/2021 г.
Докл. кмета на общината

5.5. Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за
Районен съд – Павликени за мандат 2021-2025 г.
Докл. Георги Острев
Председател на Временната комисия за
провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели
6. Разни
Г-н Борислав Вълев – председател ОбС: Има ли други предложения
по дневния ред? Няма. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля
да гласува.
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В залата присъстват 9 общински съветника.
Гласували: 9 “за”; против – няма; въздържали се – няма.
Прие се следния Дневен ред
1. Полагане на клетва от общински съветник.
2. Попълване състава на Постоянните комисии на Общински съвет
Сухиндол.
Докл. Председател ОбС
3. Приемане Наредба за условията и реда за установяване на
жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане
с общински жилища на територията на община Сухиндол.
Докл. кмета на общината
4. Приемане проектобюджет за 2021 г. и актуализиране бюджетните
прогнози за 2022 и 2023 г.
Докл. кмета на общината
5. Предложения
5.1. Относно: Прекратяване на предоставените права за управление
на „СУХИНДОЛ“ ЕООД.
Докл. кмета на общината
5.2 Относно: Разрешение за допускане на маломерни паралелки в СУ
„Св. Кл. Охридски“, Сухиндол.
Докл. кмета на общината
5.3. Относно: Информация за готовността на СУ „Св. Кл. Охридски“ –
гр. Сухиндол за учебната 2020/2021 г.
Докл. кмета на общината
5.4. Относно: Информация за готовността на ДГ „Соня“ – гр.
Сухиндол за учебната 2020/2021 г.
Докл. кмета на общината
5.5. Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен
съд – Павликени за мандат 2021-2025 г.
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Докл. Георги Острев
Председател на Временната комисия за
провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели
6. Разни
Г-н Борислав Вълев – председател ОбС: Преминаваме към точка 1.
Полагане на клетва от общински съветник. Давам думата на г-жа Миглена
Шишкова - председател на ОИК да обяви решението на комисията.
Г-жа М. Шишкова - председател на ОИК: Уважаеми общински
съветници, в ОИК постъпи заявление за прекратяване на правомощията на
Пламен Петров Стоянов като общински съветник. ОИК се събра на поредното
си заседание, разгледани бяха обстоятелствата по заявлението на г-н Стоянов
и комисията взе своето решение да го освободи от състава на Общински съвет
Сухиндол. Отчитайки резултатите от проведените местни избори на
27.10.2019 г., ОИК, определи следващия поред представител от партия
„ГЕРБ“, съобразно преференциите на гражданите – Димитър Георгиев
Кобуров. Издадено му бе удостоверение, с което ОИК го назначава за
Общински съветник и днес е поканен да положи клетва.
И като историк по образование, искам да ви поздравя с утрешния
празник – 22 септември – Ден на независимостта на България. Желая
ползотворна работа на Общински съвет Сухиндол.
Г-н Борислав Вълев прочете клетвения лист, г-н Димитър Кобуров
положи клетва и разписа клетвения лист.
Г-н Борислав Вълев – председател ОбС: Преминаваме към т.2.
Попълване състава на Постоянните комисии. Който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 10 “за”; против – няма; въздържали се – няма
Прие се
РЕШЕНИЕ
№ 96
На основание чл.21, ал. 1, т.1 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и чл.16, ал.1 и ал.2, т.2 и т.4 от Правилника за
организацията и дейността на общински съвет, неговите комисии и
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взаимодействието му с общинска администрация и предложение № РД-01-10180/21.09.2020 на Председателя на Общински съвет Сухиндол, Общински
съвет реши:
1. Попълва състава на Постоянните комисии, както следва:
Законност, бюджет и финанси, икономическо развитие и местно
самоуправление
Член – Димитър Георгиев Кобуров
Здравеопазване, образование, култура, социални дейности,
вероизповедания, закрила на децата и спорт
Член - Димитър Георгиев Кобуров
Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: Преминаваме към точка 3.
Приемане Наредба за условията и реда за установяване на жилищни
нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински
жилища на територията на община Сухиндол. Има ли възникнали въпроси
и питания по разглеждания материал? Няма. Преминаваме към гласуване.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 10 “за”; против – няма; въздържали се – няма
Прие се
РЕШЕНИЕ
№97
На основание чл.21, ал. 1, т.2З и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.45а от Закона за общинската
собственост, във вр. с чл.8 и чл. 15, ал, 1 от Закона за нормативните актове
(ЗНА), при условията на чл. 75 до чл.80 от Административнопроцесуалния
кодекс и чл.26 от Закона за нормативните актове и предложение № 05 0062/27.07.2020 на кмета на Община Сухиндол, Общински съвет реши:
Приема Наредба за условията и реда за установяване на жилищни
нужди на гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински
жилища на територията на община Сухиндол.
Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: Преминаваме към точка 4.
Относно: 4. Приемане проектобюджет за 2021 г. и актуализиране
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бюджетните прогнози за 2022 и 2023 г. Становището на Постоянните
комисии е „Подкрепя предложението на вносителя“. Има ли въпроси и
питания по разглеждания материал? Няма, да гласуваме това предложение.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 9 “за”; против – няма; въздържали се – 1 Димитър
Кобуров
Прие се
РЕШЕНИЕ
№ 98
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 00-63/16.09.2020 на кмета на Община
Сухиндол, Общински съвет реши:
1. Приема проектобюджета за 2021 година и актуализираните бюджетни
прогнози за 2022 и 2023 година за местни дейности 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.
Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: Преминаваме към точка 5.
Предложения, 5.1. Относно: Прекратяване на предоставените права за
управление на „СУХИНДОЛ“ ЕООД. Становището на Постоянните
комисии е „Подкрепя предложението на вносителя“. Има ли други позиции
или въпроси по това предложение? Няма, преминаваме към поименно
гласуване
В залата присъстваха 10 общински съветници.
Гласували: 9 „за”; против – няма; въздържали се – 1 Димитър
Кобуров.
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Гласували поименно: Б. Вълев „за”; Ангел Славов „за”; Георги
Острев „за”; Димчо Димов „за“ Димитър Кобуров „въздържал се”;
Й.Йорданов „за”; М.Чавдарлиев „за”; Румен Йорданов „за”; Татяна Мънкова
„за”; Юмит Османов „за”.
Прие се
РЕШЕНИЕ
№ 99
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, в изпълнение на чл.8, ал.1 и
чл.11, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.1, ал.3 и чл.5, ал.1 от
Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, поради прекратяване на търговската дейност на „Сухиндол“
ЕООД и отпадналата нужда дружеството да ползва общинско имущество и
предложение № 05 00-60/16.09.2020 на
кмета на Община Сухиндол
Общински съвет реши:
Прекратява предоставените права за управление на „СУХИНДОЛ“
ЕООД, с ЕИК 104016896 за поземлен имот, с административен адрес гр.
Сухиндол, ул. Росица № 4, по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД – 18-1108/15.05.2018 на ИД на АГКК с
идентификатор 70295.400.1502, с площ от 6000,00 кв. м., представляващ
ЗЕМЯ - урбанизирана територия с начин на трайно ползване бензиностанция и сгради – БЕНЗИНОСТАНЦИЯ с идентификатор
70295.400.1502.1, на един етаж, със застроена площ от 41,00 кв. м. и СКЛАД с
идентификатор 70295.400.1502.2 на един етаж, със застроена площ от 14,00
кв. м., актуван с АПОС № 787 от 20.08.2018 г.
2. На основание чл. 12, ал. 6 от ЗОС възлага на Кмета на Община
Сухиндол със своя заповед да отнеме от „СУХИНДОЛ“ ЕООД, с ЕИК
104016896, соченият в т. 1 имот и сградите в него.
Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: Преминаваме към точка 5.2.
Относно: Разрешение за допускане на маломерни паралелки в СУ „Св.
Кл. Охридски“. Има ли въпроси по това предложение?
Г-жа Теодора Харамбиева – зам. директор на СУ„Св. Кл.
Охридски“, гр. Сухиндол. Уважаеми съветници, след внасянето на
Мотивираното предложение в община Сухиндол настъпиха някои промени в
бройките на учениците по паралелки, както следва:
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I клас – 7 ученика
II клас - 8 ученика
III клас - 11 ученика
IV клас - 15 ученика
V клас –13 ученика
VI клас – 11 ученика
VII клас –13 ученика
VIII клас – 21 ученика
IX клас – 23 ученика
X клас – 12 ученика
XI клас – 11 ученика
XII клас – 10 ученика

Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: При така направеното
уточнение предлагам да гласуваме направените промени и те да залегнат в
Решението за Разрешение за допускане на маломерни паралелки в СУ „Св.
Кл. Охридски“, гр. Сухиндол. Има ли други въпроси, колеги. Няма.
Преминаваме към гласуване с направените промени.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 10 “за”; против – няма; въздържали се – няма
Общински съвет Сухиндол прие
РЕШЕНИЕ
№100
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.68, ал. 1, т.2 и т.3 и ал.2 от Наредбата за
финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, предложение рег. № 67 00-14/16.09.2020 г. на директора на СУ
„Св. Климент Охридски” гр. Сухиндол и предложение № 05 00-61/16.09.2020
на кмета на Община Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Разрешава за учебната 2020/2021 година в СУ „Св. Климент Охридски”
гр. Сухиндол да се обучават във:
 I клас – 7 ученика
 II клас - 8 ученика
 III клас - 11 ученика
 IV клас - 15 ученика
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V клас –13 ученика
VI клас – 11 ученика
VII клас –13 ученика
VIII клас – 21 ученика
IX клас – 23 ученика
X клас – 12 ученика
XI клас – 11 ученика
XII клас –10 ученика

Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: Преминаваме към точка
5.3. Относно: Информация за готовността на СУ „Св. Кл. Охридски“ –
гр. Сухиндол за учебната 2020/2021 г. Становището на Постоянните
комисии е „Подкрепя предложението на вносителя“. Има ли въпроси по това
предложение? Няма. Предлагам да гласуваме.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 9 “за”; против – няма; въздържали се – 1 Димитър
Кобуров.
Общински съвет Сухиндол прие
РЕШЕНИЕ
№101
На основание чл.21, ал1, т.23, в изпълнение на правомощията си по чл.
17, ал. 1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и предложение № 05 00-64/16.09.2020 на кмета на Община
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема Информацията за готовността на СУ „Св. Кл. Охридски“ –
гр. Сухиндол за учебната 2020/2021 г.
Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: Преминаваме към точка
5.4. Относно: Информация за готовността на ДГ „Соня“ – гр. Сухиндол
за учебната 2020/2021 г. Становището на Постоянните комисии е „Подкрепя
предложението на вносителя“. Има ли въпроси по това предложение? Няма.
Предлагам да гласуваме.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 9 “за”; против – няма; въздържали се – 1 Димитър
Кобуров.
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Общински съвет Сухиндол прие
РЕШЕНИЕ
№102
На основание чл.21, ал1, т.23, в изпълнение на правомощията си по чл.
17, ал. 1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и предложение № 05 00-65/17.09.2020 на кмета на Община
Сухиндол, Общински съвет Сухиндол реши:
Приема Информацията за готовността на ДГ „Соня“ – гр. Сухиндол
за учебната 2020/2021 г.
Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: Преминаваме към точка 5.5.
Относно: Предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд –
Павликени за мандат 2021-2025 г. Колеги, разгледахме предложението на
Постоянните комисии. Становището им е „Подкрепя предложението на
вносителя“. Има ли въпроси по това предложение? Няма. Предлагам да
гласуваме.
В залата присъстват 10 общински съветника.
Гласували: 9 “за”; против – няма; въздържали се – 1 Димитър
Кобуров.
Общински съвет Сухиндол прие
РЕШЕНИЕ
№103
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл.68а, ал.4 от Закона за съдебната власт за избор
на съдебни заседатели и писмо вх. № 1956/28.05.2020 на Окръжен съд – гр. В.
Търново и предложение №РД-01-10-179/18.09.2020 на Председател на
Временната комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни
заседатели за Районен съд Павликени, Общински съвет Сухиндол реши:
1. За съдебни заседатели при Районен съд – Павликени за мандат
2021-2025 няма явили се кандидати, поради което Общински съвет
Сухиндол не определя такива.
2. Възлага на Председателя на Общински съвет Сухиндол да изпрати
настоящото решение на Окръжен съд – В. Търново.
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Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: Преминаваме към точка 6.
Разни. Колеги имате ли някакви въпроси?
Г-н Юмит Османов – общински съветник: Имаме ли Инициативен
комитет за подготовка на празниците, които предстоят – 50 години от
обявяването на Сухиндол за град и 150 години читалище „Трезвеност“?
Г-жа Маринела Пазвантова – секретар на общината: Нямаме още
Инициативен комитет, очакваме удължаване на извънредното положение.
Така или иначе скоро ще започнем подготовката.
Г-н Михаил Михалев - гл. експерт „Протокол и връзки с
обществеността“: Включени са много инициативи във връзка с
предстоящите празници. Ще спомена някои от тях – Филм за Сухиндол,
изложба, конкурс за поезия и проза, имаме вече изпратени произведения.
Програмата ще бъде публикувана и във вестник „Кореспондент“.
Г-н Борислав Вълев - председател ОбС: Благодаря на колегите за
информацията във връзка с предстоящите празници. Има ли други въпроси?
Няма.
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общински
съвет Сухиндол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СУХИНДОЛ:
/БОРИСЛАВ ВЪЛЕВ/

Протоколчик:
/Йонка Попова/
ст. експерт „ Инф. обслужване на ОС“
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