ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА ЮНИ 2017 - НОЕМВРИ 2017 г.
Решение №

Съдържание на решението

ПРОТОКОЛ № 24 от 29.06.2017 г.
Решение № 1
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище, извършва към 11.05.2017 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.:
-завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 30 000 лв., в частта му на местните
приходи с 30 000 лв., като завишението касае § 45-00 “Помощи и дарения от страната”, подпараграф 45-01 “текущи
помощи и дарения от страната” с 30 000 лв.;
-завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 30 000 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 30 000 лв., като завишението касае „Разчет за финансиране на капиталовите разходи през 2017 г. на
Община Търговище“, приет с Решение № 2, Протокол № 17 от 26.01.2017 г., актуализиран с Решение № 3, Протокол №
19/31.03.2017 г., в конкретност местна дейност 1 12 122 „Общинска администрация“, параграф 52-00 „Придобиване на
дълготрайни материални активи“, подпараграф 52-03 „ придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 30 000 лв.
2.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище, извършва към 01.06.2017 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.:
- завишава плана на разходната част по бюджета на Общинско предприятие „БКС-Търговище“ за 2017 г. с 40 000 лв., като
завишението касае местна дейност 6 12 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – ОП „БКСТърговище““, а разпределението на завишението на бюджета се извършва по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – с 40 000 лв.
в т. ч. §§ 10-15 - с 40 000 лв.
- намалява плана на разходната част по бюджета на Общинско предприятие „Флора“ за 2017 г. с 40 000 лв., като намалението
касае местна дейност 6 12 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – ОП „Флора““, а
разпределението на намалението на бюджета се извършва по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – с 40 000 лв.
в т. ч. §§ 10-15 - с 40 000 лв.
Решение № 2
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 40 ал.2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, Общински съвет Търговище, към 11. 05. 2017 година, завишава
плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище за 2017 година в размер на 30 000 лв., както следва:
1. Обект: Доставка и монтаж видео стена за Община Търговище
§ 5203, Функция 01: Общи държавни служби, СБС
Било – 30 000 лв.
Става – 0 лв.
2. Обект: Доставка и монтаж видео стена за Община Търговище

Изпълнение на
решението
Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.
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§ 5203, Функция 01: Общи държавни служби, Дарение
Било – 0 лв.
Става – 30 000 лв.
3. Обект: Изграждане на онлайн информационна мрежа в община Търговище, включително проучване и
проектиране
§ 5206, Функция 08: Икономически дейности и услуги, СБС
Било – 0 лв.
Става – 27 900 лв.
4. Обект: Закупуване на прикачен инвентар за ОП „Флора”
§ 5205, Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда, СБС
Било – 0 лв.
Става – 2 100 лв.
Решение № 3

Решение № 4
Решение № 5

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.51 и чл. 89 от ЗДБРБ за 2017г. Общински съвет Търговище
I. Дава съгласие на кмета на Община Търговище да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на
средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 в целеви трансфер за финансиране разходите
на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища, със следните данни:
1.Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се предлага намаление на финансирането:
1.1 Обект: Рехабилитация на Път RAZ1089/II-49, Трапище - Разград/ - Сейдол -Граница общ. (Лозница- Търговище) Маково - Дралфа /II-51/ от км. 4 +400 до км 16+000 – намаление с 50 000 лв.
2 Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с транформираната целева субсидия
за капиталови разходи:
2.1 Обект: Ремонт на общински път TGV -2161" III - 5102 - Мировец - Буховци" - Буиново - Твърдинци от км 0+000 до км 12
+ 200 – в размер на 20 000 лв.
2.2 Обект: Ремонт на общински път TGV-1176 " II -74 - Певец - Търговище" - Руец - Овчарово от км 0+000 до км 6 + 900 – в
размер на 10 000 лв.
2.3 Обект: Ремонт на общински път TGV-1171 " I - 4, Търговище - пк - Макриопол" Алваново - Ловец - 8 " III - 5102 от км
17+000 до км 33+ 100 – в размер на 20 000 лв.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 44, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.74 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Търговище, Общински съвет-Търговище приема Отчет на кмета за изпълнение решенията на Общински
съвет-Търговище за периода м. Декември 2016г.- м. Май 2017г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Търговище приема Наредба за изменение на
Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и
училищата на територията на община Търговище приета с Решение № 10 по Протокол № 12 от 31.08.2016г., както следва:

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.
Решението е
изпълнено.

§ 1. Чл.39, ал.2, пр.5 се отменя.
§ 2. В Приложение 2 към чл.39, ал.3, т.5 се отменя.
§ 3. Създава се нов §5 в Преходни и заключителни разпоредби, както следва:
„§5. Наредбата за изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна
възраст в детските градини и училищата на територията на община Търговище влиза в сила от деня на приемането й от
Общински съвет – Търговище.
Решение № 6

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Търговище приема Наредба за изменение на

Решението е
изпълнено.
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Решение № 7

Наредба за рекламната дейност на територията на Община Търговище приета с Решение № 3 по Протокол № 7 от 15.04.2004г.,
както следва:
§ 1. Чл.8, ал.2, т.8 се отменя.
§ 2. Създава се нов §9 в Преходни и заключителни разпоредби, както следва:
„§9. Наредбата за изменение на Наредба за рекламната дейност на територията на община Търговище влиза в сила от деня на
приемането й от Общински съвет – Търговище.“
1.
На основание чл. 137, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 147, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, чл. 16, ал. 1, т. 12 от Наредба за
реда за упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала,
за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, Общински съвет – Търговище освобождава
Гюрсел Хасанов Хасанов от длъжността Управител на „Общински пазари” ЕООД, гр. Търговище и го освобождава от
отговорност.

Решението е
изпълнено.

2.
На основание чл. 137, ал. 1, т.5 във връзка с чл. 147 от Търговския закон, чл. 36 и чл. 38 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за
участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, Общински съвет – Търговище избира Неждет
Джевдет Шабан за Управител на „Общински пазари” ЕООД, гр. Търговище, за срок от три години, считано от 01.07.2017г. до
01.07.2020 г. Основното месечно възнаграждение на Управителя се определя съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за
участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП.
3.
Упълномощава кмета на Община Търговище да прекрати сключения договор за възлагане на управлението на
„Общински пазари” ЕООД, гр. Търговище при условията на т.1.
4.
Упълномощава кмета на Община Търговище, на основание чл. 36 от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, да сключи договор за възлагане на управлението при условията на т.2.
Решение № 8

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НПУРОИ, Общински съвет - Търговище дава
съгласие да се включи в Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост през 2017 г. поземлени имоти предмет на настоящата докладна записка.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ и във
връзка с параграф 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Общински съвет - Търговище дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен
търг с тайно наддаване на следните поземлени имоти отредени „за земеделски труд и отдих”, по местонахождение, както
следва:
2.1. Местност „Драка”
2.1.1. ПИ № 73626.176.963 с площ 555.00 кв.м., категория „пета” (съгласно АОС № 2451/13.07.2015 г.) при начална тръжна
цена 966.00 лв. без ДДС.
2.1.2. ПИ № 73626.181.25 с площ 795.00 кв.м., категория „трета” (съгласно АОС № 1602/15.04.2013 г.) при начална тръжна
цена 1 781.00 лв. без ДДС.
2.2. Местност „Кованлъка”
2.2.1. ПИ № 73626.178.233 с площ 988.00 кв.м., категория „трета” (съгласно АОС № 509/10.04.2009 г.) при начална тръжна
цена 2 371.00 лв. без ДДС.
2.2.2. ПИ № 73626.179.180 с площ 500.00 кв.м., категория „четвърта” (съгласно АОС № 630/19.11.2009 г.) при начална тръжна

Решението е изпълнено
Проведен е търг на
18.09.2017 г.
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цена 1 150.00 лв. без ДДС.
2.3. Село Стража, местност „Насуф Пунар”
2.3.1. ПИ № 69599.35.35 с площ 882.00 кв.м., категория „четвърта” (съгласно АОС № 2855/25.05.2017 г.) при начална тръжна
цена 2 073.00 лв. без ДДС.
2.3.2. ПИ № 69599.35.44 с площ 983.00 кв.м., категория „четвърта” (съгласно АОС № 2856/25.05.2017 г.) при начална тръжна
цена 2 310.00 лв. без ДДС.
2.3.3. ПИ № 69599.35.58 с площ 836.00 кв.м., категория „четвърта” (съгласно АОС № 2857/25.05.2017 г.) при начална тръжна
цена 1 965.00 лв. без ДДС.
2.3.4. ПИ № 69599.35.68 с площ 999.00 кв.м., категория „четвърта” (съгласно АОС № 2858/25.05.2017 г.) при начална тръжна
цена 2 348.00 лв. без ДДС.
3. Възлага на кмета на Община Търговище да организира тръжна процедура съгласно глава VIII от НПУРОИ и подпише
договорите за продажба на имотите.
Решение № 9

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198„е”, ал.3 и ал.5 от Закона за водите, Общински съвет –
Търговище:
1.Упълномощава Митко Веселинов Панайотов – зам.кмет на Община Търговище, като гласува по точките от дневния
ред, както следва:

Решението е
изпълнено.

По т.1 – Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, изготвен от „Водоснабдяване и
канализация“ ООД гр.Търговище
Решение № 1 - Съгласно чл.4.2 (г) от Договора, Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище приема решение за съгласуване на План за
стопанисване, експлоатация и поддръжка на Активите, изготвен от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр.Търговище –
гласува „за“.
По т.2 – Приемане решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по В и К на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище за 2018г. в размер на 15000 лв.

Решение № 10

Решение № 2 - Съгласно чл.20, ал.3 от ПОДАВИК Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособена територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище приема решение за препоръчителния размер на вноската
на държавата в бюджета на Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация”
ООД, гр. Търговище за 2018г. да бъде 15000лв – гласува „за“.
По т.3 - Разни (сведение и обсъждане) – не гласува.
2.Упълномощеният представител на Община Търговище в десет дневен срок от провеждането на Общото събрание на
Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Търговище да
представи доклад до Общински съвет гр.Търговище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
съгласно Насоките за кандидатстване с проектно предложение по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Региони в
растеж“ : „Регионална социална инфраструктура”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца ” Общински съвет Търговище декларира
следното:
1.
Поема ангажимент за създаване на следните социални услуги:

Отменено с решение
№ 13 по протокол
№ 25/27.07.2017г.
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Решение № 11

1.1 Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
1.2 Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст;
1.3 Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.
2.
До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на проекта,
ще стартира създаването на социална услуга Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, Наблюдавано жилище за
младежи от 18 до 21 г. и социална услуга Дневен център за деца с увреждания и техните семейства.
3.Социалните услуги Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, Център за обществена
подкрепа, Център за социална рехабилитация и интеграция, Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст и
Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. ще бъдат поддържани минимум 5 години след датата на приключване на
дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО;
4. Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не
по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно
плащане от страна на УО.
5. Общински съвет Търговище поема ангажимент, че до втория краен срок за кандидатстване – 03.11.2017 г. ще се
представят проектни предложения за всички услуги, които са предвидени да се изградят от община Търговище съгласно
Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за предучилищно и училищно образование Общински съвет – Търговище
Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Търговище 2017-2018 г.

Решение № 12

Решение № 13

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 6
по Протокол № 13 от 23.09.2008 г. на Общински съвет-Търговище:
1. Общински съвет-Търговище възлага на кмета на община Търговище да сключи допълнително споразумение за
прекратяване на договор № Д-01-2427/15.10.2008 г., сключен между Община Търговище и ОУ „Христо Ботев“ с. Лиляк,
община Търговище за предоставяне на моторно превозно средство „Исузу Класик“ с Рег. № Т 66-03 АТ, 27+1 места.
2. Моторното превозно средство да бъде предоставено на разпореждане на Община Търговище, след подписване на приемопредавателен протокол.

На основание чл. 27 /6/ от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище
приема Отчета на ОбС за периода декември 2016 – май 2017 година.
ПРОТОКОЛ № 25 от 27.07.2017 г.

Решението е
изпълнено. Приетaта
Общинска стратегия за
подкрепа за личностно
развитие на децата и
учениците в Община
Търговище 2017-2018 г.
е публикувана на сайта
на Община Търговище
и е изпратена на всички
образователни
институции - училища,
ДГ, ЦПЛР-ОДК
Търговище и РЦПППО
- област Търговище;
Решението е
изпълнено. Сключено е
допълнително
споразумение с ОУ
„Христо Ботев“
с. Лиляк с № Д-01149/13.07.2017 г. и е
подписан приемопредавателен протокол.
Решението е
изпълнено.
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Решение № 1
Решение № 2

Решение № 3

На основание чл.21, ал.1, т. 18 и ал. 2 от ЗМСМА:
1. Кота 516.9 m., безименна, най – високия връх на Лилякското плато да бъде именуван „Александров“.
2. Последващите, съгласно закона, действия, да бъдат извършени от Областна дирекция „Земеделие“ Търговище .
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 105,
т. 1 от ЗУТ Общински съвет Търговище одобрява Общия устройствен план на община Търговище.
На основание чл. 215, ал. 6 от ЗУТ Общият устройствен план на община Търговище не подлежи на обжалване.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 40 ал.2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, Общински съвет Търговище, към 01. 08. 2017 година, извършва
компенсирани промени в плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище за 2017 година, със средства
от Собствени бюджетни средства /СБС/, както следва:

Решението е
изпълнено.
Решението за
одобряване на ОУП е
обнародвано, намя
постъпили жалби. ОУП
е влязъл в сила.
Решението е
изпълнено.

1. Обект: Закупуване на хардуер за общинска администрация
§ 5201, Функция 01: Общи държавни служби, СБС
Било – 10 000 лв.
Става – 7 500 лв.
2. Обект: Закупуване на лекотоварен автомобил за ОП ”СОД”
§ 5204, Функция 08: Икономически дейности и услуги, СБС
Било – 0 лв.
Става – 2 500 лв.
Решение № 4

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Търговище приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Търговище, както следва:

Решението е
изпълнено.

§ 1. Чл.25, ал.3, т.2 придобива следния вид: За селата - от броя присъствени дни умножени по 1.00 лв.
§ 2. Чл.25, ал.4, т.2 придобива следния вид: За селата - от броя присъствени дни умножени по 1.00 лв.
§ 3. Създава се нов §12 в Преходни и заключителни разпоредби, както следва:
„§12. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Търговище влиза в сила от деня на приемането й от Общински съвет – Търговище.
Решение № 5

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл. 11, ал. 1 от
Закона за общинската собственост (ЗОС), във връзка с § 1, т. 94 от Допълнителните разпоредби на Закона за водите,
Общински съвет Търговище променя начина на трайно ползване от „Язовир” в „Друг воден терен” на следните язовири –
публична общинска собственост:
- 46228.7.21 – 20,6 дка, в землището на с. Маково;
- 48091.15.122 – 22,1 дка, в землището на с. Миладиновци;
- 24520.12.59 – 17 дка, в землището на с. Дългач;
- 000086 – 46,9 дка, в землището на с. Подгорица;
- 000131 – 22 дка, в землището на с. Надарево;

Решението е в процес
на изпълнение.
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- 000072 – 5,3 дка, в землището на с. Пайдушко;
- 000098 – 4,12 дка, в землището на с. Божурка;
- 000007 – 16,4 дка, в землището на с. Братово;
- 54345.16.54 – 13 дка, в землището на с. Острец;
- 000140 – 5,5 дка, в землището на с. Александрово.
2. Упълномощава Кмета на Община Търговище да подаде заявления за промяна на начина на трайно ползване на имотите по
т. 1.
Решение № 6

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НПУРОИ, Общински съветТърговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот - публична
общинска собственост, представляващ терен за поставяне на информационно-указателна табела с двустранна площ общо 3.00
кв.м., находящ се на ул. „Цар Симеон”, източно от УПИ VII „за мелница”, кв. 2, град Търговище, за срок от 5 (пет) години и
начална тръжна цена 60.00 лв./год. без ДДС, определена съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на
общинско имущество.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедурата за отдаване под наем при условията определени в т. 1.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НПУРОИ и във връзка с чл. 31 и чл.
32 от Закона за политическите партии, Общински съвет – Търговище дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публично
оповестен конкурс части от недвижими имоти – публична общинска собственост, за срок до изтичане мандата на 44 – то
Народно събрание, както следва:
1.1. стая № 5 на II-ри етаж в сградата на СЗ „Дечко Стефанов” с площ 15.00 кв.м., за офис на партия, по цени определени
съгласно Закона за политическите партии;
1.2. стая № 6 на II-ри етаж в сградата на СЗ „Дечко Стефанов” с площ 15.00 кв.м., за офис на партия, по цени определени
съгласно Закона за политическите партии;
1.3. стая № 4 на III-ти етаж в сградата на СЗ „Дечко Стефанов” с площ 15.00 кв.м., за офис на партия, по цени определени
съгласно Закона за политическите партии;
2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедура за отдаване под наем при условията определени в т. 1.

Решението е изпълнено
Проведен е търг на
20.09.2017 г.

Решение № 8

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет Търговище дава съгласие УПИ V в кв. 15 по плана на село
Съединение, за който има Акт за частна общинска собственост № 3250/06.12.2004 г. да се преотреди от „за музей” на „за
църква, параклис”, съгласно предложение за изменение на подробен устройствен план за УПИ V в кв. 15, село Съединение,
община Търговище.

Решението е
изпълнено.

Решение № 9

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Търговище одобрява Подробен
устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура: „Подземна оптична мрежа за електронни
съобщения за нуждите на „Нетуоркс-България” ЕООД на територията на община Търговище”, в обхвата на селскостопански и
местни пътища - Общинска собственост в землището на гр.Търговище
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на
обжалване чрез Общински съвет Търговище пред Административен съд Търговище.

Решение № 10

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Търговище одобрява Специализирана
план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия Подробен устройствен план на гр. Търговище - за
подземна тръбна и кабелна мрежа за оптична свързаност на „Електроника НС” ЕООД на територията на гр. Търговище (етап

Решението за
одобряване на ПУППП е влязло в сила,
предоставено е на
заинтересовано лице за
възлагане на
инвестиционен проект.
Решението за
одобряване
Специализирана план-

Решение № 7

Решението е изпълнено
Проведен е конкурс на
19.09.2017 г.
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6).
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на
обжалване чрез Общински съвет Търговище пред Административен съд Търговище.
Решение № 11

Решение № 12

Решение № 13

Решение № 14

1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Търговище разрешава да се
изработи Проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план за електрозахранване на ПИ № 73626.155.199 по
Кадастралната карта за землището на гр. Търговище, с който се определя трасе преминаващо през поземлен имот №
73626.155.436 - собственост на Община Търговище, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път.
Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8/ 14.06.2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените планове и в съответствие с техническото задание по чл. 125 от ЗУТ.
2.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.124a, ал. 1 от ЗУТ, Общински
съвет Търговище одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – план за застрояване.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия
за деинституционализация на децата в Република България“ и във връзка с чл.36б, ал.1 и ал.4 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Търговище приема актуализирана “Стратегия за развитие на социалните
услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.” и актуализиран Годишен план за действие за 2018 г. по изпълнение на
Стратегията за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съветТърговище отменя свое решение № 10 по Протокол № 24/29.06.2017 г. за кандидатстване с проектно предложение по
Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Региони в растеж“: „Регионална социална инфраструктура”, Процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за
деца
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
съгласно Насоките за кандидатстване с проектно предложение по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Региони в
растеж“: „Регионална социална инфраструктура”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” Общински съвет -Търговище
1. Дава съгласие Община Търговище да кандидатства с проект „Сигурност в общността“ по Приоритетна ос 5 на
Оперативна програма „Региони в растеж“: „Регионална социална инфраструктура”, Процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца ”.
2. Поема ангажимент за създаване на следните социални услуги:
2.1. Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст;
2.2. Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст;
2.3. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

схема е обнародвано,
намя постъпили жалби.
Схемата е влязла в
сила.
Решението е
предоставено на
възложителя за
възлагане на ПУП-ПП.

Решението е
изпълнено. Изпратено е
на директора на
„Регионална дирекция
за социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх. № 24-00906/01.08.2017 г.
Отменя решение № 10
по протокол
№ 24/29.06.2017г.
Решението е в процес
на изпълнение.

3. До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на проекта, ще стартира създаването на социалните
услуги Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст, Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. и Дневен
център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.
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4.
Социалните услуги Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст,
Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21 г. и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства,
Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с увреждания с включване на услуги за ЦСРИ ще бъдат поддържани
минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане
от страна на УО.
5.
Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта,
няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и
верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО.
6. Общински съвет-Търговище поема ангажимент, че до втория краен срок за кандидатстване – 03.11.2017 г. ще се представят
проектни предложения за всички услуги, които са предвидени да се изградят от община Търговище съгласно Картата на
услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги.
Решение № 15

Решение № 16

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.1 и ал. 10 от ППЗСП и чл. 18 „а“, ал. 11 от ЗСП,
1. Общински съвет – Търговище отменя Решение № 14 по Протокол № 25 от 24 септември 2009 г.
2. Общински съвет – Търговище дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие» с капацитет 30 места, считано от 01.01.2018 г. като делегирана
от държавата дейност.
3. Общински съвет – Търговище дава съгласие за провеждане на конкурсна процедура по реда на чл. 18 „а“ и чл. 36
„в“, ал. 10 от Правилника за прилагане на Закона социално подпомагане /ППЗСП/ за предоставяне управлението на
социалната услуга на външен доставчик, разполагащ с необходимия подходящ сграден фонд, отговарящ на критериите и
стандартите за предоставяне на социалните услуги.
4. Общински съвет – Търговище възлага на кмета на Община Търговище да проведе конкурс за управление на
социалната услуга след разкриването им като делегирана от държавата дейност.
Настоящото решение се приема поради следните мотиви:
В Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 – 2020 г. и в Годишния план за действие 2016 2017 г. е заложено разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие» с
капацитет 30 места като делегирани от държавата дейност.
Професионалната помощ за жертви на домашно насилие и програмите за рехабилитация и интеграция са работещ модел на
социална подкрепа за претърпелите насилие, които нямат алтернатива в местната общност. От 2006 година „Центърът за
социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие“ е работил с 609 клиенти от община Търговище, от
които 359 жени, 201 деца и 49 мъже.
Проведените консултации с пострадали от домашно насилие са 7 678, от които 3 480 психологически, 2 847 социални и 1 351
юридически. Тези цифри показват, че в общината има нужда социалната услуга да бъде поддържана и разширявана, за да
може повече жертви на домашно насилие да получат професионална подкрепа.
Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 3, ал. 1, във
връзка с чл.3, ал. 2 от ПМС № 128/29.06.2017 г. Обн.- ДВ, бр.53 от 04.07.2017 г. Общински съвет Търговище
1. Приема Списък на средищните детски градини или част от тях в други населени места и средищните училища за учебната
2017-2018 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2, неразделна част от настоящото решение.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да внесе мотивирано предложение в Министерството на образованието и науката в
срок до 10 септември 2017 г.

Решението е
изпълнено. Изпратено е
на директора на
„Регионална дирекция
за социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх. № 24-00907/01.08.2017 г.

Решението е
изпълнено. Изпратено е
писмо до министъра на
образованието с Изх. №
04-00-418/21.08.2017 г.
от кмета на Община
Страница 9 от 35

Решение № 17

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 197, ал. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование Общински съвет – Търговище приема Годишен план на дейностите за подкрепа
за личностно развитие на децата и учениците от Община Търговище за 2017 г.

Решение № 18

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 21
по Протокол № 20 от 27.03.2009 г. на Общински съвет-Търговище и докладнa запискa от директорa на Спортно училище
„Никола Симов“ гр. Търговище с вх. № 67-00-155/12.06.2017 г.:
1. Общински съвет-Търговище възлага на кмета на община Търговище да сключи допълнително споразумение за
прекратяване на договор № Д-01-346/10.04.2009 г., сключен между Община Търговище и Спортно училище „Никола Симов“
гр. Търговище за предоставяне на моторно превозно средство „Хюндай Каунти“ с Рег. № Т 79-65 ХТ, 15+1 места.
2. Моторното превозно средство да бъде предоставено на разпореждане на Община Търговище, след подписване на приемопредавателен протокол.

Решение № 19

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява извършените разходи за командировки в
страната за ІI-то тримесечие на 2017 г. на д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище общо за 210,00 лв. и на Хатидже
Алиева – председател на Общински съвет Търговище общо 0,00 лв.
ПРОТОКОЛ № 26 от 31.08.2017 г.

Търговище с
мотивирано
предложение за
включване на ДГ и
училища от Община
Търговище в Списъка
на средищните ДГ и
училища за учебната
2017-2018 г.
Решението е
изпълнено. Препис от
него, заедно със
съгласувания от
началника на РУОТърговище Годишен
план на дейностите за
подкрепа за личностно
развитие на децата и
учениците от Община
Търговище за 2017 г. е
изпратен на всички
образователни
институции - училища,
ДГ, ЦПЛР-ОДК
Търговище и РЦПППО
- област Търговище;
Решението е
изпълнено. Сключено е
допълнително
споразумение със
Спортно училище
„Никола Симов“с № Д01-170/15.08.2017 г. и е
подписан приемопредавателен протокол.
Решението е
изпълнено.
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Решение № 1

1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл.

Решението е
изпълнено.

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предоставя временен безлихвен заем за текущи допустими
възстановими разходи в размер на 35 800 лв. по проект BG05М9OP001-2.002-0182-С0001 „Нови хоризонти”, като срока на
възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна по бюджета на
Общината за 2017 г. към 01.08.2017 г.:
- намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за
2017 г. с 35 800 лв., в частта му на местните приходи с 35 800 лв., като намалението касае § 76-00 “Временни
безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз” с 35 800 лв.;
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 35 800 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 35 800 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” с 35 800 лв.

Решението е
изпълнено.

40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предоставя временен безлихвен заем от бюджета на
III- то ОУ „П.Р. Славейков” гр. Търговище в размер на 4 478 лв., необходим за разплащане на допустими разходи в полза на
проект ЕЮ05П20Р001-3.003- 0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие” по ОП НОИР, като срока на
възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна към 01.04.2017 г. по
бюджета на Общината за 2017 г.:
Решение № 2

2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предоставя временен безлихвен заем за допустими възстановими
разходи за възнаграждения и осигурителни вноски в размер на 27 700 лв. по проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и
заетост за младите хора”, финансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и сключен Договор № ОЗМ-3-07-12-274#4 с Агенция по заетостта до
възстановяване на средствата от Възложителя и извършва следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г. към
01.08.2017 г.:
- намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за
2017 г. с 27 700 лв., в частта му на местните приходи с 27 700 лв., като намалението касае § 76-00 “Временни
безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз” с 27 700 лв.;
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 27 700 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 27 700 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” с 27 700 лв.
3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предоставя временен безлихвен заем за допустими възстановими
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разходи за възнаграждения и осигурителни вноски в размер на 5 500 лв. по проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и
заетост за младите хора”, финансиран от Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд чрез Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и сключен Договор № ОЗМ-2-07-12-830#4 с Агенция по заетостта до
възстановяване на средствата от Възложителя и извършва следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г. към
01.08.2017 г.:
- намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за
2017 г. с 5 500 лв., в частта му на местните приходи с 5 500 лв., като намалението касае § 76-00 “Временни
безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз” с 5 500 лв.;
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 5 500 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 5 500 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” с 5 500 лв.
4. Ръководителите на посочените проекти заявява ежемесечно необходимите финансови средства, при спазване на Системата
за финансово управление и контрол.
5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, във връзка с необходимостта от извършване на авариен текущ
ремонт на покрив в последствие на лоши атмосферни условия – градушки, силни ветрове и бури на ДГ № 11 „Звънче“ гр.
Търговище, извършва към 01.09.2017 г. следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.:
намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 10 055 лв., в частта му на
разходите за местни дейности с 10 055 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 10 055 лв.
завишава плана на разходната част по бюджета на Общината за 2017 г. с 10 055 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 10 055 лв., като завишението касае местна дейност 3 02 311 „Детски градини – ДГ № 11 „Звънче” гр.
Търговище”, параграф 10-00 „Издръжка” с 10 055 лв., в конкретност §§ 10-30 „текущ ремонт” с 10 055 лв.
6. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, във връзка с необходимостта от извършване на авариен текущ
ремонт на покрив в последствие на лоши атмосферни условия – градушки, силни ветрове и бури на ДГ № 8 „Слънце“ гр.
Търговище, извършва към 01.09.2017 г. следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.:
намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 10 430 лв., в частта му
на разходите за местни дейности с 10 430 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 10 430 лв.
завишава плана на разходната част по бюджета на Общината за 2017 г. с 10 430 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 10 430 лв., като завишението касае местна дейност 3 02 311 „Детски градини – ДГ № 8 „Слънце” гр.
Търговище”, параграф 10-00 „Издръжка” с 10 430 лв., в конкретност §§ 10-30 „текущ ремонт” с 10 430 лв.
7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, във връзка с необходимостта от извършване на авариен текущ
ремонт на покрив в последствие на лоши атмосферни условия – градушки, силни ветрове и бури на стола на I-во СУ „Св. Св.
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Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5

Решение № 6

Седмочисленици“ гр. Търговище, извършва към 01.09.2017 г. следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.:
намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 8 000 лв., в частта му
на разходите за местни дейности с 8 000 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00
„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 8 000 лв.
завишава плана на разходната част по бюджета на Общината за 2017 г. с 8 000 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 8 000 лв., като завишението касае местна дейност 3 02 336 „Столове – Ученическо столово хранене”,
параграф 10-00 „Издръжка” с 8 000 лв., в конкретност §§ 10-30 „текущ ремонт” с 8 000 лв.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет –
Търговище оправомощава инж.Митко Веселинов Панайотов – зам. кмет на Община Търговище за представител на Община
Търговище в общото събрание на Асоциация по ВиК – Търговище, като същият вземе участие в извънредното заседание на
Асоциацията на 11.09.2017 г. и гласува по точките от дневния ред, както следва:
−
По т. 1. – Обсъждане и съгласуване, на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, на изменен бизнес план за
развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Търговище за регулаторния период 2017-2021 г. По
представения проект на решение, представителят на Община Търговище да гласува – не дава съгласие – гласува „НЕ“.
−
По т.2 – Съгласуване на коригиран план за стопанисване, поддържане и експлоатация на активите, изготвен от „ВиК“
ООД гр.Търговище, съгласно чл.4.2 (г) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги – дава съгласие – гласува „ЗА“.
−
Разни ( за сведение и обсъждане) – не гласува
2. Упълномощеният представител на Община Търговище в десет дневен срок от провеждането на Общото събрание на
Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище да
представи доклад до Общински съвет гр. Търговище.
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 1 и ал. 5 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общински съвет Търговище дава предварително съгласие за промяна на
предназначението на 30,9 дка общински поземлени имоти с начин на трайно ползване „Пасища, мера” в землището на
с.Буховци и на 0,49 дка в землището на с. Макариополско – „за автомагистрала”. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ
Общински съвет Търговище определя срок на валидност на предварителното съгласие – 2 години.
2.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 29, ал. 1 от Закона за опазването на земеделските земи, Общински
съвет Търговище дава предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – Парцеларен План за обект:
АМ „Хемус“, участък от км310+940 (пътен възел „Буховци” при пресичане с път III-5102) до км 327+260 (начало пътен възел
„Белокопитово”), с който се засягат поземлени имоти собствени и стопанисвани от Община Търговище, находящи се в
землищата на с. Буховци и с. Макариополско, община Търговище и определя срок на валидност на предварителното съгласие
– 2 години.
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.34, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Търговище определя цена, изготвена
съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ на терен общинска собственост, за урегулиране на УПИ II- 12 в кв.
11 по плана на с. Пролаз, общ. Търговище, с площ от 80 кв. м. в размер на 200.00 (двеста .00) лв. без ДДС, при данъчна оценка
175.40 лв. За имота е съставен АОС № 2860/ 14.06.2017 г.
2. Възлага на Кмета на Община Търговище на основание чл. 41, ал. 7 от НПУРОИ и чл.34, ал. 2, изречение второ от ЗОС да
издаде заповед и подпише договор за продажба на имота
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет Търговище одобрява Специализирана
план-схема за елементи на техническата инфраструктура към действащия Подробен устройствен план на гр. Търговище - за
разширяване на изградената газоразпределителна мрежа на територията на гр. Търговище.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник”, решението подлежи на

Решението е
изпълнено.

Решението е изпратено
до АПИ за прилагане
към административна
преписка по ЗОЗЗ.

Решението е изпълнено
Заповед № З-ОС-70 от
18.09.2017 г.
Договор № Д-ОС-49 от
19.10.2017 г.
Решението за
одобряване
Специализирана плансхема е обнародвано,
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обжалване чрез Общински съвет Търговище пред Административен съд Търговище.
Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, и във
връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване Общински съвет – Търговище:
1.
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски Съвет за отпускане на персонална пенсия от починал
родител на детето Шюкри Мустафов Шюкриев с ЕГН: 034715XXXX., чрез НОИ - гр. София.
Възлага на Кмета на Община Търговище да изпрати прeписката на НОИ – гр. София
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във
връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване Общински съвет – Търговище:
1. Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски Съвет за отпускане на персонална пенсия от починал родител на
децата Таня Светлинова Антонова с ЕГН: 114716XXXX и Светла Светлинова Антонова с ЕГН: 094205XXXX, чрез НОИ - гр.
София.
2. Възлага на Кмета на Община Търговище да изпрати преписката на НОИ – гр. София
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 11а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя
на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена Общински съвет-Търговище:
1. Дава съгласие да бъде формирана слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици за учебната 2017/2018 година,
както следва:

Училище

ОУ"Св. Св. Кирил и
Методий" с.
Драгановец

Слети от два
класа
паралелки с
по-малко от 10
ученици

Слята от
два класа
паралелка

Общ брой
ученици в
слятата
паралелка

1

І+ІІ клас

7

Разлика
между норматива за
минимален брой
ученици и
действителния брой
на учениците в
паралелката

намя постъпили жалби.
Схемата е влязла в
сила.
Решението е
изпълнено. Изпратено е
в Министерски съвет с
писмо с изх. № 66-00332/19.09.2017 г.
Решението е
изпълнено. Изпратено е
в Министерски съвет с
писмо с изх. № 66-00331/19.09.2017 г.
Решението е
изпълнено. Формирана
е слята от два класа
паралелка с по-малко
от 10 ученици за
учебната 2017/2018 г. в
училището. Направено
е предложение за
завишаване на бюджета
на училището, съгласно
Решение № 9, т. 2;
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2. Дава съгласие да бъдат осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за съответната дейност на слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици в ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий” с. Драгановец, община Търговище в размер на 6 530.40 лева. Допълнителните средства са за сметка на
собствени приходи от общинския бюджет за 2017 година.
Корекцията по бюджета на училището да се извърши към 01.11.2017 година.
Решение № 10

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед №
РД-14-166/21.06.2017 г., обн. ДВ бр. 52 от 30.06.2017 г. и Заповед № РД-14-186/27.06.2017 г. , обн. ДВ бр. 54 от 05.07.2017 г.,
на министъра на образованието и науката, Общински съвет-Търговище:

Решението е
изпълнено. Препис от
него е изпратен до
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1. Отменя Решение № 21 по Протокол № 20 от 27.03.2009 г. и Решение № 19 по Протокол № 12 от 31.08.2016 г. на Общински
съвет – Търговище.
2. „Т. 1. Преимуществени ползватели на ученически автобуси“ от Решение № 6 по Протокол № 13 от 23.09.2008 г. се
отменя и се създава нова „т. 1. Преимуществени ползватели на ученически автобуси, получени от Община Търговище и
МОН“, както следва:
А. Преимуществени ползватели на ученически автобуси, получени от Община Търговище
1. ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” с. Дралфа, община Търговище:
Автобус - марка „Исузу“, модел „Класик“, Рeг. № Т 66-05 АТ, 27+1 бр. места;
Автобус - марка „Отойол“, модел Е 27.14, Рeг. № Т 87-60 ХТ, 27+1 бр. места;
2. ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” с. Драгановец, община Търговище:
Автобус - марка „Отойол“, модел Е 27.14, Рeг. № Т 87-81 ХТ, 2 7 +1 бр. места;
3. ОУ ”Паисий Хилендарски” с. Надарево, община Търговище:
Автобус - марка „Исузу“, модел „Тюркуаз“, Рeг. № Т 50-96 ХТ, 3 2 +1 бр. места;
Автобус - марка „Исузу“, модел „Класик“, Рeг. № Т 66-04 АТ, 27+1 бр. места;
4. ОУ ”Христо Ботев” с. Макариополско, община Търговище:
Автобус - марка „Отойол“, модел “Е 27-14“, Рeг. № Т 87-91 ХT, 2 7 +1 бр. места;
Автобус - марка „Отойол“, модел “Е 27-14“, Рeг. № Т 44-09 КT, 2 7 +1 бр. места;
Автобус - марка „Пежо“,модел „Боксер“, Рeг. № Т 6607 АТ, 11+1 бр. места;
5. І ОУ "Христо Ботев” гр. Търговище:
Автобус - марка „Отойол“, модел “Е 27.14“, Рeг. № Т 31-53 КТ, 2 7 +1 бр. места;
6. ІІ ОУ ”Никола Йонков Вапцаров” гр. Търговище:
Автобус - марка „Отойол“, модел “ Е 27.14“, Рeг. № Т 87-59 ХТ, 27+1 бр. места;
7. ІІІ ОУ ”Петко Рачов Славейков” гр. Търговище:
Автобус - марка „Исузу“, модел „Тюркуаз“, Рег. № Т 50-94 ХТ, 32+1 бр. места;
Автобус - марка „Отойол“, модел „E 27-14”, Рег. № Т 87-56 ХТ, 27+1 бр. места;
Автобус - марка „Отойол“, модел „E 27-14”, Рег. № Т 87-58 ХТ, 27+1 бр. места;
Автобус - марка „Отойол“, модел „E 27-14”, Рег. № Т 31-46 KТ, 27+1 бр. Места
8. ІV ОУ ”Иван Вазов” гр. Търговище:
Автобус - марка “Исузу“, модел „Тюркуаз”, Рeг. № Т 50-93 ХТ, 32+1 бр. места;
Автобус - марка “Исузу“, модел „Тюркуаз”, Рeг. № Т 31-51 КТ, 32+1 бр. места;
Автобус - марка “Исузу“, модел „Тюркуаз”, Рeг. № Т 31-59 КТ, 32+1 бр. места;
Автобус - марка “Хюндай”, модел “Каунти“, Рeг. № Т 79-64 ХТ, 15+1 бр. места;
9. ІІ СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище:
Автобус - марка „Пежо“,модел „Боксер“, Рeг. № Т 7966 ХТ, 11+1 бр. места;

всички училища преимуществени
ползватели на
училищни автобуси за
изпълнение на приетата
транспортна схема за
движението им по
маршрути, както и на
МОН, във връзка с
ежегодното подаване
на справка за
необходимите средства
по тримесечия за
транспорта на децата и
учениците от
средищните и
приемащи училища за
учебната 2017-2018 г.

Б. Преимуществени ползватели на ученически автобуси, получени от МОН
1. ОУ ”Христо Ботев” с. Лиляк, община Търговище:
Автобус - марка „Исузу“, модел „Тюркуаз“, Рeг. № Т 24-96 ВТ, 3 2 +1 бр. места;
2.ІІІ ОУ ” Петко Рачов Славейков” гр. Търговище:
Автобус - марка „Акиа“, модел „Ултра Л9“, Рeг. № Т 16-92 ТН, 35+1 бр. места;
3. „Т. 2. Транспортна схема за движение на ученическите автобуси“ от Решение № 6
по Протокол № 13 от 23.09.2008 г. се изменя и допълва, като придобива следния вид:
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„т. 2.1. Собствени автобуси“ се изменя на „ А. Собствен превоз“, както следва:
1. Автобус - марка „Исузу“, модел „Класик“, Рeг. № Т 66-05 АТ, 27+1 бр. места:
гр. Търговище - с. Кошничари - с. Дралфа и обратно и с. Дралфа - с. Росина - с. Дралфа;
Автобус - марка „Отойол“, модел Е 27.14, Рeг. № Т 87-60 ХТ, 27+1 бр. места:
гр. Търговище - с. Миладиновци - с. Маково - с. Дралфа и обратно и
с. Дралфа - с. Кръшно - с. Дралфа;
2. Автобус - марка „Исузу“, модел „Тюркуаз“, Рeг. № Т 24-96 ВТ, 3 2 +1 бр. места –
гр. Търговище - с. Александрово - с. Пресиян - с. Лиляк и обратно;
3. Автобус - марка „Отойол“, модел Е 27.14, Рeг. № Т 87-81 ХТ, 2 7 +1 бр. места гр. Търговище - с. Черковна - с. Копрец - с. Търновца - с. Преселец - с. Търновца и
с. Търновца - с. Преселец - с. Драгановец - гр. Търговище;
4. Автобус - марка „Исузу“, модел „Тюркуаз“, Рeг. № Т 50-96 ХТ, 3 2 +1 бр. места:
гр. Търговище - с. Ловец - с. Осен - с. Надарево и обратно и с. Надарево - с. Острец с. Надарево;
Автобус - марка „Исузу“, модел „Класик“, Рeг. № Т 66-04 АТ, 27+1 бр. места:
гр. Търговище - с. Певец - с. Дългач - с. Надарево и обратно и с. Надарево - с. Дългач с. Надарево;
5. Автобус - марка „Отойол“, модел “Е 27.14“, Рeг. № Т 31-53 КТ, 2 7 +1 бр. места –
гр. Търговище - с. Кралево - гр. Търговище;
6. Автобус - марка „Отойол“, модел “Е 27-14“, Рeг. № Т 87-91 ХT, 2 7 +1 бр. места:
гр. Търговище - с. Твърдинци - с. Буйново - с. Пресяк - с. Макариополско и обратно
и с. Макариополско - с. Буйново - с. Макариополско;
Автобус - марка „Отойол“, модел “Е 27-14“, Рeг. № Т 44-09 КT, 2 7 +1 бр. места:
гр. Търговище - с. Буховци - с. Мировец - с. Макариополско и обратно и
с. Макариополско - с. Буховци - с. Макариополско;
7. Автобус - марка “Исузу“, модел „Тюркуаз”, Рeг. № Т 31-59 КТ, 32+1 бр. места –
гр. Търговище - с. Пайдушко - с. Божурка - с. Братово - с. Цветница - гр. Търговище;
8. Автобус - марка “Исузу“, модел „Тюркуаз”, Рeг. № Т 31-51 КТ, 32+1 бр. места –
гр. Търговище - с. Черковна - гр. Търговище;
9. Автобус - марка “Исузу“, модел „Тюркуаз”, Рeг. № Т 50-93 ХТ, 32+1 бр. места –
гр. Търговище - с. Баячево - гр. Търговище;
10. Автобус - марка “Хюндай”, модел “Каунти“, Рeг. № Т 79-64 ХТ, 15+1 бр. места –
гр. Търговище - с. Момино - гр. Търговище;
11. Автобус - марка “Исузу“, модел „Тюркуаз”, Рeг. № Т 50-93 ХТ, 32+1 бр. места гр. Търговище - с. Овчарово - гр. Търговище;
12. Автобус - марка „Акиа“, модел „Ултра Л9“, Рeг. № Т 16-92 ТН, 35+1 бр. места –
гр. Търговище - с. Голямо Соколово - гр. Търговище и гр. Търговище - с. Здравец гр. Търговище;
13. Автобус марка „Исузу“, модел „Тюркуаз“, Рег. № Т 50-94 ХТ, 32+1 бр. места –
гр. Търговище - с. Руец - гр. Търговище;
Автобус марка „Отойол“, модел „E 27-14”, Рег. № Т 87-56 ХТ, 27+1 бр. места:
гр. Търговище - с. Разбойна - с. Стража и обратно;
гр. Търговище - с. Васил Левски - с. Пробуда - гр. Търговище;
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14. Автобус - марка „Отойол“, модел “ Е 27.14“, Рeг. № Т 87-59 ХТ, 27+1 бр. места:
гр. Търговище - с. Съединение - с. Бистра - с. Давидово - с. Ралица - гр. Търговище и
гр. Търговище - с. Давидово - гр. Търговище;
„Т. 2.2. Договорирани автобуси“ от Решение № 6 по Протокол № 13 от 23.09.2008 г. се изменя на „ Б. Специализиран
превоз“, както следва:
1. Автомобилен транспорт с автомобили до 22 места: гр. Търговище - с. Васил Левски с. Пробуда - с.
Макариополско - гр. Търговище;
2. Автомобилен транспорт с автомобили над 22 места: гр. Търговище - с. Голямо Ново гр. Търговище;

Решение № 11

4. „Т. 3.“ от Решение № 6 по Протокол № 13 от 23.09.2008 г. се изменя както следва: „Издръжката на училищните автобуси е
в рамките на определения от министъра на образованието и науката максимален размер на средствата за компенсиране на
километър от общия пробег, съгласно Заповед № РД09-1038/29.07.2016 г.“
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 62, ал. 2 от
Административно процесуалния кодекс, Общински съвет- Търговище допуска поправка на очевидна фактическа грешка в
Решение № 5 по Протокол № 56/23.09.2015 г. както следва:
Вместо „Димитър Христов Димитров” да се чете: „Димитър Христов Костадинов”

В останалата си част Решение № 5, по Протокол № 56/23.09.2015 г. остава непроменено.
За поправката да се уведомят заинтересованите лица.
Настоящото Решение подлежи на обжалване по реда на АПК.
Решение № 12
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси, Общински съвет - Търговище утвърждава промени в транспортната схема на Община Търговище, приета
с Решение № 26 по Протокол № 20/31.01.2013 г., изменена с Решение № 15 по Протокол № 24/30.05.2013 г., Решение № 6 по
Протокол № 34/13.02.2014 г., Решение № 31 по Протокол № 35/27.03.2014 г., Решение № 17 по Протокол № 36/24.04.2014 г.,
Решение № 19 по Протокол № 37/29.05.2014 г., Решение № 18 по Протокол № 42/10.10.2014 г., Решение № 12 по Протокол
№ 53/10.06.2015 г., Решение № 13 по Протокол № 7/28.04.2016 г.,
Решение № 11 по Протокол № 10/30.06.2016 г. и
Решение № 12 по Протокол № 11/28.07.2016 г. на Общински съвет - Търговище, както следва:
По междуселищна линия Търговище-Миладиновци, в делнично разписание /от понеделник до четвъртък/ да се промени
изпълнението на курса от 12,30 ч. от Търговище, съответно на 15,00 ч.
ПРОТОКОЛ № 27 от 28.09.2017 г.
Решение № 1
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 5 от Закона за публичните финанси и чл. 46, ал. 5 от Наредбата
за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Търговище:
1.1.
Приема отчет към 31.12.2016 г. на общо приходи по бюджета на община Търговище в размер на 42 983 251 лв. по
пълна бюджетна класификация, съгласно Приложение № 1.
1.2.
Приема отчет към 31.12.2016 г. на общо разходи по бюджета на община Търговище в размер 35 486 681 лв., съгласно
Приложение № 2.
1.3.
Приема отчет към 31.12.2016 г. по бюджета на община Търговище в размер на 35 486 681 лв., по пълна бюджетна
класификация съгласно Приложение № 3.
1.4.
Приема отчет към 31.12.2016 г. на общо приходи за средства от ЕС в размер на 8 061 532 лв., в т.ч.: 26 784 лв.

Препис от Решението е
изпратено до
Началника на
Общинска служба по
земеделие –
Търговище.
Сключено
допълнително
споразумение с
превозвачът по линия
„Търговище –
Миладиновци“ ДС№ 1
към Договор № Д-ОП58/30.12.2013 г.;

Решението е
изпълнено.
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средства от ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие”, съгласно Приложение № 4 и
Приложение № 5.
1.5.
Приема отчет към 31.12.2015 г. на общо разходи за средства от ЕС в размер на 2 119 498 лв., в т.ч.: 22 601 лв. средства
от ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към държавен фонд „Земеделие” и 328 219 лв. средства от ЕС на
бенефициенти на Секторни програми „Коменски” включени в отчета за касово изпълнение на сметките за други средства от
ЕС, съгласно Приложение № 4, Приложение № 5 и Приложение № 6.
1.6.
Приема отчет към 31.12.2016 г. на Разчета за финансиране на капиталовите разходи на община Търговище, съгласно
Приложение № 7.
2.
На основание чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг, приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за
2016 г., както следва:
погасен от краткосрочен инвестиционен заем в размер на 1 193 976 лв., отчетени по §83-21 „Погашения по
краткосрочни заеми от банки в страната” със знак „минус” по приходната част на бюджета на Общината за 2016 г.
погасени от дългосрочен инвестиционен заем 588 913 лв., отчетени по §83-22 „Погашения по дългосрочни заеми от
банки в страната” със знак „минус” по приходната част на бюджета на Общината за 2016 г., в частта за местните приходи и
§83-82 „Погашения по дългосрочни заеми от други лица в страната” за 589 866 лв.
разходите за лихви по краткосрочния и дългосрочния инвестиционен заем в размер на 22 759 лв., отчетени в
разходната част на бюджета на Общината за 2016 г., в частта на разходите за местна дейност 9 02 910 „Разходи за лихви”, §2221 „Разходи за лихви по заеми от банки в страната”, §22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната” – 97 991 лв.
разходи за такса администриране в размер на 2 500 лв., отчетени по параграф §10-69 „Други финансови услуги”.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предоставя временен безлихвен заем за текущи допустими
възстановими разходи в размер на 41 000 лв. по проект BG05М9OP001-2.002-0182-С0001 „Нови хоризонти”, като срока на
възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна по бюджета на
Общината за 2017 г. към 13.09.2017 г.:
- намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за
2017 г. с 41 000 лв., в частта му на местните приходи с 41 000 лв., като намалението касае § 76-00 “Временни
безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз” с 41 000 лв. (със знак минус);
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 41 000 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 41 000 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” с 41 000 лв.
2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извършва следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.
към 13.09.2017 г.:
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 14 328 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 14 328 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” с 14 328 лв.
- завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 14 328 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 14 328 лв., а разпределението на завишението на бюджета по дейности и параграфи се извършва, както
следва:

Решението е
изпълнено.
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Решение № 6

♦местна дейност 3 02 311 „Детски градини – ДГ № 1 „Веселушко“ гр. Търговище“, параграф 51-00 „Основен ремонт“
с 3 317 лв.;
♦местна дейност 3 02 311 „Детски градини – ДГ № 5 „Червената шапчица“ гр. Търговище“, параграф 51-00 „Основен
ремонт“ с 1 067 лв.;
♦местна дейност 3 02 311 „Детски градини – ДГ № 6 „Пролет“ гр. Търговище“, параграф 51-00 „Основен ремонт“ с 2
693 лв.;
♦местна дейност 3 02 311 „Детски градини – ДГ № 11 „Звънче“ гр. Търговище“, параграф 51-00 „Основен ремонт“ с 4
043 лв.;
♦местна дейност 3 02 311 „Детски градини – ДГ „Пчелица“ гр. Търговище“, параграф 51-00 „Основен ремонт“ с 3 208
лв.
На основание чл. 21, ал. 1, т.10 от ЗМСМА, Общински съвет Търговище разрешава на Община Търговище да поеме
задължение за стойността на авансовото плащане по проект: „Обновяване и модернизиране на общинската образователна
инфраструктура”, изпълняван съгласно Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, № от ИСУН - BG16RFOP001-1.033-0001-C01 и упълномощава кмета на
Община Търговище да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за
регионално развитие” за сумата от 3 381 459,51 лв. до 14.07.2019 г.
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл.34, ал. 2 от ЗОС, Общински съвет Търговище определя пазарна цена,
изготвена съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ на терен общинска собственост, за урегулиране на УПИ
XI- 300 в кв. 15 по плана на с. Вардун, общ. Търговище, с площ от 136 кв. м. в размер на 408.00 (четиристотин и осем .00) лв.
без ДДС, при данъчна оценка 312.40 лв. За имота е съставен АОС № 2939/ 14.08.2017 г.
2. Възлага на Кмета на Община Търговище на основание чл. 41, ал. 7 от НПУРОИ и чл.34, ал. 2, изречение второ от ЗОС да
издаде заповед и подпише договор за продажба на имота.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НПУРОИ, Общински съветТърговище дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с тайно наддаване терени за поставяне на рекламноинформационни елементи (РИЕ) – крайпътна реклама върху 53 броя стълбове за улично осветление - публична общинска
собственост, всяко с площ двустранно 1.66 кв.м., за срок от 5 (пет) години, по цени определени съгласно Наредбата за
базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, находящи се както следва:
- Входно-изходна артерия откъм град София – по продължението на ул. „Цар Освободител” до кръстовището с ул. „Паисий” и
ул. „Трети Март” – 8 броя;
- Входно-изходна артерия откъм град Шумен – по продължението на ул. „Никола Маринов” до кръстовището с ул. „Васил
Левски” и района около Автогарата – 8 броя;
- От кръговото кръстовище при бензиностанцията на OMV по продължението на ул. „Александър Стамболийски” до
кръстовището с бул. „Митрополит Андрей” – 11 броя;
- По продължението на ул. „Кюстенджа” и ул. „Васил Левски” до кръстовището с ул. „Никола Маринов” – 9 броя;
- Входно-изходна артерия откъм град Велики Преслав – по ул. „Кюстенджа” от ул. „Паисий” до блока на ул. „Кюстенджа” №
85 – 4 броя;
- Ул. „Стефан Караджа” от кръстовището с ул. „Кюстенджа” до ул. „Епископ Софроний” – 6 броя;
- Ул. „Стефан Караджа” от кръстовището с ул. „Епископ Софроний” до ул. „Никола Маринов” – 7 броя.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедурата за отдаване под наем при условията определени в т. 1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Търговище одобрява Подробен
устройствен план – Парцеларен план за електрозахранване на ПИ № 73626.155.199 в землището на гр. Търговище, с който се
засяга поземлен имот № 73626.155.436 в землището на гр.Търговище, публична общинска собственост с начин на трайно

Решението е
изпълнено.

Решението е изпълнено
Заповед № З-ОС-79 от
16.10.2017 г.
Договор № Д-ОС55/22.11.2017 г.
В процес на
изпълнение
Заповед № З-ОП-121 от
28.11.2017 г. за
провеждане на търг с
тайно наддаване.

Решението е
обнародвано в ДВ,
влязло в сила, връчено
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ползване „селскостопански, горски, ведомствен път”.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Търговище пред Административен
съд – Търговище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 256, ал. 1, т. 1 и т. 2, т. 5-11 от ЗПУО, чл. 1, ал. 1-3, чл. 16 и чл. 17 от Наредба
№ 26/18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, във връзка
с изпълнение на проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура“ по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. и постъпилите доклади от директорите на детските и образователните
институции, придружени от писма от директорите на приемащите детски градини и училище, с цел обезпечаване сигурността
и осигуряване на подходящи условия за учебно-възпитателен процес,
Общински съвет-Търговище дава съгласие за преместване дейностите на детските и учебните заведения в други
общински образователни институции в град Търговище за времето на изпълнение на проекта, както следва:
1.
Първо основно училище „Христо Ботев“ се премества в сградата на Трето основно училище „П. Р. Славейков“ град
Търговище;
2. Детска градина № 9 „Приказка“ се премества както следва:
2.1. Първа група - в сградата на ДГ № 7 „Снежанка“ гр. Търговище
2.2. Втора група - в сградата на ДГ „Пчелица“ гр. Търговище
2.3. Трета и четвърта група - в сградата на ДГ № 6 „Пролет“ гр. Търговище
3. Детска градина № 7 „Снежанка“ се премества както следва:
3.1. Първа и втора група – в сградата на ДГ № 9 „Приказка“ гр. Търговище
3.2. Трета група - в сградата на ДГ „Пчелица“ гр. Търговище
3.3. Подготвителна група „А“ и Подготвителна група „Б“ в сградата на ДГ № 6 „Пролет“.
4. Детска ясла № 1 „Първи юни“ се премества както следва:
4.1. Първа група - в сградата на ДЯ № 2 „Щастливо детство“
4.2. Втора група – в сградата на ДЯ № 3 „Мечо Пух“
4.3. Трета и четвърта група – в сградата на ДЯ № 5

Решение № 8

5. Възлага на кмета на община Търговище да издаде заповед за преместване на I Основно училище „Христо Ботев“, Детска
градина № 9 „Приказка“, Детска градина № 7 „Снежанка“ и Детска ясла № 1 „Първи юни“ по описания в т.1, т.2, т.3 и т.4
начин и да задължи директорите на детските градини и училищата да уредят взаимоотношенията си с директорите на
приемащите институции относно извършените разходи при провеждане на учебно-възпитателния процес.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т.
3, ал. 2, ал. 3, т. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена /обн., ДВ, бр. 4 от 12.01.2001 г./, Общински
съвет-Търговище:
Разрешава формирането на паралелки с изключения от минималния брой на учениците за учебната 2017-2018 година в
общинските училища, както следва:
2. На основание чл. 68, ал. 6 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, във
връзка с Приложение към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, Общински съветТърговище дава съгласие да бъде формирана една паралелка в 8 клас с 15 ученици в Професионална гимназия по Земеделие

на заинтересовано лице
за възлагане на
инвестиционен проект.
Решението е
изпълнено. Издадени са
Заповеди от кмета на
Община Търговище за
преместването на: I ОУ
„Христо Ботев“:
Заповед № З-01782/10.10.2017 г., ДГ №
9 „Приказка“ и ДГ № 7
„Снежанка“: Заповед
№ З-01-784/10.10.2017
г., Детска ясла № 1
„Първи юни“: Заповед
№ З-01-783/10.10.2017
Между директорите на
I ОУ и III ОУ и
директорите на
детските градини са
сключени договори за
възстановяване на
разходите при
провеждане на учебновъзпитателния процес
за периода на престоя.

Решението е
изпълнено. Препис от
него е изпратен на
съответните общински
училища, като
паралелките при
изключения от
минималния брой на
учениците са
формирани и
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гр. Търговище, както следва:

Решение № 9

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11а, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена и
Разрешение от Началника на Регионално управление на образованието – Търговище, Общински съвет-Търговище:
Формира слята от два класа паралелка с по-малко от 10 ученици за учебната 2017-2018 година, както следва:

Училище

Решение № 10

утвърдени от
директорите в Списъкобразец № 1 на
училищата за учебната
2017/2018 година.
Решението е
изпълнено. Препис от
него е изпратен на
училището и слятата от
два класа паралелка с
по-малко от 10 ученици
е утвърдена от
директора в Списъкобразец № 1 на
училището за учебната
2017/2018 година.

Слети от два
класа
паралелки с
по-малко от 10
ученици

Слята от два
класа
паралелка

Общ брой
ученици в
слятата
паралелка

Разлика между
норматива за
минимален брой
ученици и
действителния брой
на учениците в
паралелката

ОУ”Св. Св. Кирил
и Методий” с.
1
І+ІІ клас
7
9
Драгановец
2.
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски Съвет за отпускане на персонална пенсия от починал
родител на децата Анелия Данаилова Костадинова с ЕГН: 074206XXXX, Анета Данаилова Костадинова с ЕГН: 104406XXXX,
Меджиде Костадинов с ЕГН: 155114XXXX и Анжели Данаилова Костадинова с ЕГН: 174514XXXX. , чрез НОИ - гр. София.
3.
Възлага на Кмета на Община Търговище да изпрати приписката на НОИ – гр. София.

Д-р Дарин Димитров отговори на питане от общинския съветник Дамян Иванов относно:
Социални помощи получавани от жители на с. Буховци, общ. Търговище;
Провеждане на фолклорен събор „Под крушата на Осенова поляна”.
ПРОТОКОЛ № 28 от 26.10.2017 г.
Решение № 1
На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 83, ал.2 от Закона за публични финанси, чл. 15, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, приемане, изпълнение
и отчитане на бюджета на Община Търговище, чл. 14, ал. 1, т. 14 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Търговище, във връзка с Решение № 37 на Министерски съвет от 19 януари 2017 година за бюджетната процедура за
2018 г., Решение № 281 от 18 май 2017 година на Министерски съвет за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза за
периода 2018-2020 г. и БЮ № 4/01.09.2017 г. „Указания за подготовката и представянето на проектобюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджет за 2018 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2019 и 2020 г.“ на
Министерство на финансите
1.
Одобрява „Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности”
на Община Търговище по показатели от единната бюджетна класификация – Прилож ение № 8.
2.
Одобрява „Прогноза за показателите за поети ангажименти и задължения за разходи за периода 2018 – 2020 г.“ на
Община Търговище – Приложение № 1 а
3. Одобрява „Прогноза за общинския дълг(вкл. и намеренията за нов) и разходите за лихви по него за период 2018 – 2020 г.“
на Община Търговище – Прилож ение № 6 г.

Решението е
изпълнено. Изпратено е
в Министерски съвет с
писмо с изх. № 66-00355/04.10.2017 г.

11 точка

Решението е
изпълнено.
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Решение № 2

Решение № 3

Приложения № 8, № 1а, № 6 г са неразделна част от настоящите решения.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.137, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.47, ал.2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, приема Информацията за изпълнението на бюджета на
Община Търговище, сметките за средствата от Европейския съюз, както и на останалите показатели, сделки и операции по ал.
1, т. 2 и т. 3 на чл. 137 от Закона за публичните финанси за периода от 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид преизпълнението към 30.09.2017 г. на подпараграф 24-06
„приходи от наем на земя” по приходната част на бюджета на Общината с 27 200 лв., спрямо годишния план, в частта му за
местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към 01.10.2017 г. на
подпараграф 24-06 “приходи от наем на земя” в размер на 593 700 лв.
1.1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и
за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след
извършеното завишение на приходната му част с 27 200 лв. по т. 1 от настоящото решение, извършва завишение към
01.10.2017 г. и на разходната част на бюджета с 27 200 лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и
подпараграфи, както следва:
местна дейност 5 32 524 „ Домашен социален патронаж“ с 16 000 лв.
§ 10-00 - с 16 000 лв.
в т. ч.:§§10-11 - с 6 000 лв.
§§10-15 - с 2 000 лв.
§§10-16 - с 5 000 лв.
§§10-30 - с 2 000 лв.
§§10-62 - с 1 000 лв.

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.

местна дейност 8 32 831 „ Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата – ОП
„СОД“ гр. Търговище“ с 6 000 лв.
§ 10-00 - с 6 000 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с 6 000 лв.
държавна дейност 5 33 551 „ Дневни центрове за лица с увреждания – дофинансиране с приходи с общински
характер, дарения и други - Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ“ с 3 200 лв.
§ 10-00 - с 3 200 лв.
в т. ч.:§§10-11 - с 3 200 лв.
държавна дейност 5 33 530 „ Центрове за настаняване от семеен тип – дофинансиране с приходи с общински
характер, дарения и други – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи - КЗСУ“ с 2 000 лв.
§ 10-00 - с 2 000 лв.
в т. ч.:§§10-11 - с 2 000 лв.
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2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид преизпълнението към 30.09.2017 г. на подпараграф 27-05
„такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други” по приходната част на бюджета на
Общината с 3 212 лв., спрямо годишния план, в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните
приходи, приема уточнен план към 01.10.2017 г. на подпараграф 27-05 “такси за ползване на пазари, тържища,
панаири, тротоари, улични платна и други” в размер на 48 212 лв.
2.1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след
извършеното завишение на приходната му част с 3 212 лв. по т. 2 от настоящото решение, извършва завишение към
01.10.2017 г. и на разходната част на бюджета с 3 212 лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и
подпараграфи, както следва:
местна дейност 8 62 878 „ Приюти за безстопанствени животни – ОП „СОД“ гр. Търговище“ с 2 000 лв.
§ 10-00 - с 2 000 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с 2 000 лв.
държавна дейност 3 03 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии – дофинансиране с
приходи с общински характер, дарения и други – I ОУ “Христо Ботев“ гр. Търговище“ с 1 212 лв.
§ 10-00 - с 1 212 лв.
в т. ч.:§§10-20 - с 1 212 лв.
3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид преизпълнението към 30.09.2017 г. на подпараграф 27-17
„такси за притежаване на куче” по приходната част на бюджета на Общината с 2 270 лв., спрямо годишния план, в частта му
за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план към 01.10.2017 г. на
подпараграф 27-17 “такси за притежаване на куче ” в размер на 4 270 лв.
3.1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазването на балансираността на бюджета след
извършеното завишение на приходната му част с 2 270 лв. по т. 3 от настоящото решение, извършва завишение към
01.10.2017 г. и на разходната част на бюджета с 2 270 лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и
подпараграфи, както следва:
местна дейност 8 62 878 „ Приюти за безстопанствени животни – ОП „СОД“ гр. Търговище“ с 2 270 лв.
§ 10-00 - с 2 270 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с 2 270 лв.
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4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище, извършва към 01.10.2017 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.:
намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 20 000 лв., в частта му на разходи за
делегирани от държавата дейности с 11 883 лв. и в частта му на делегираните от държавата дейности дофинансирани с
приходи с общински характер, дарения и други с 8 117 лв., като намалението касае Разчета за финансиране на капиталовите
разходи през 2017 г. на Община Търговище приет с Решение № 2 от Протокол № 17/26.01.2017 г. на Общински съвет
Търговище (изменен с Решение № 3 от Протокол № 19/31.03.2017 г. на Общински съвет Търговище, Решение № 3 от
Протокол № 25/27.07.2017 г. и Решение № 2 от Протокол № 24/ 29.06.2017 г. и Заповед № З-01-736/25.09.2017 г.) с 20 000 лв.,
в т. ч: параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“ с 15 000 лв., подпараграф 52-01 „придобиване на
компютри и хардуери“ с 15 000 лв. - Регионална библиотека „Петър Стъпов“ гр. Търговище и параграф 53-00 „Придобиване
на нематериални дълготрайни активи“ с 5 000 лв., подпараграф 53-01 „придобиване на програмни продукти и лицензи за
програмни продукти“ с 5 000 лв. - Регионална библиотека „Петър Стъпов“ гр. Търговище;
- завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 20 00 лв., като завишението се извършва
по дейности, параграфи и подпараграфи, както следва:
- делегирана от държавата дейност 7 31 751 “Библиотеки с регионален характер – Регионална библиотека „Петър
Стъпов”- гр. Търговище” с 11 883 лв.
§ 10-00 - с 11 883 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с 4 458 лв.
§§ 10-20 - с 5 683 лв.
§§ 10-20 - с 1 742 лв.
- делегирана от държавата дейност 7 33 751 “Библиотеки с регионален характер – дофинасиране с приходи с общински
характер, дарения и други – Регионална библиотека „Петър Стъпов”- гр. Търговище” с 8 117 лв.
§10-00 - с 8 117 лв.
в т. ч.: §§ 10-15 - с 8 117 лв.

Решение № 4

5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предоставя временен безлихвен заем за текущи допустими
възстановими разходи в размер на 30 000 лв. по проект BG05М9OP001-2.004-0048-С01 „С грижа за теб”, като срока на
възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна по бюджета на
Общината за 2017 г. към 01.11.2017 г.:
- намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за
2017 г. с 30 000 лв., в частта му на местните приходи с 30 000 лв., като намалението касае § 76-00 “Временни
безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз” с 30 000 лв. (със знак минус);
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 30 000 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 30 000 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” с 30 000 лв.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 40 ал.2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за

Решението е
изпълнено.
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съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, Общински съвет Търговище, към 01. 10. 2017 година, намалява
плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище за 2017 година, със средства от Собствени бюджетни
средства /СБС/ в размер на 20 000 лв., както следва:
1. Обект: Закупуване на хардуер за Регионална библиотека 'Петър Стъпов' - Търговище
§ 5201, Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности, СБС
Било – 15 000 лв.
Става – 0 лв.

Решение № 5

Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

2. Обект: Закупуване на софтуер за Регионална библиотека 'Петър Стъпов' - Търговище
§ 5301, Функция 07: Почивно дело, култура, религиозна дейност , СБС
Било – 5 000 лв.
Става – 0 лв.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Търговище одобрява Подробен
устройствен план – Парцеларен план за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111 в землището на гр. Търговище, който е част
от комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150, ал. 2 от ЗУТ за обект: „МТТ-100kVA, 20/0,4kV и
КЛ-СрН за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111, гр. Търговище”, с който се засяга поземлен имот № 73626.317.92 в
землището на гр.Търговище, собственост на Община Търговище, с начин на трайно ползване: за селскостопански, горски,
ведомствен път.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общински съвет Търговище пред Административен
съд – Търговище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 59, ал. 1 от ЗУТ Общинския съвет –
гр.Търговище одобрява подробен устройствен план – Парцеларен план за подобект: „Обслужващ път към ПИ № 73626.113.7”,
за обект: „Търговско-складова база в ПИ № 73626.113.7, местност „Първи долап” в землището на гр. Търговище”, с който се
засягат поземлен имот № 73626.113.1 и част от имот № 73626.202.177 с проектен идентификатор73626.202.1003 и площ 24
кв.м по кадастрална карта за землището на гр.Търговище, с който за имотите се определя нов начин на трайно ползване – за
местен път.
На основание чл. 215, ал.4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” решението подлежи на обжалване
чрез Община Търговище пред Административен съд – Търговище.
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 5 от ЗУТ и във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 7 и чл.
8 от Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, Общински съвет –
гр. Търговище разрешава за поземлен имот № 032019 по картата на възстановената собственост за землището на с. Кралево,
община Търговище, да се изработи Подробен устройствен план – План за застрояване, с който за имота да се определи
площта за застрояване за селскостопанска сграда за съхранение на растителна продукция и инвентар. ПУП-ПЗ да се изработи
със следните устройствени показатели: площ за застрояване – 5875,00 кв.м, плътност на застрояване – до 20%, интензивност
на застрояване – до 0,4, височина Н≤10 м (до 2 ет.). Към ПУП да се изработи комуникационно-транспортен план. Проектът да
се изработи в съответствие с Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове, техническо
задание по чл. 125 от ЗУТ и Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на
предназначението им.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл. 124a, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет –
гр.Търговище одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – план за застрояване.
На основание чл. 124б, ал .4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8, ал. 4 от Наредба № 2 от
15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на

Решението е
обнародвано в ДВ на
14.11.2017 г. След
влизането му в сила ще
бъдат извършени
процедури по чл. 193,
ал. 4 от ЗУТ и издадено
разрешение за строеж.
Решението е
обнародвано в ДВ на
14.11.2017 г. След
влизането му в сила ще
бъдат извършени
процедури по ЗОЗЗ.
Решението е
предоставено на
възложителя за
възлагане на ПУП-ПЗ.

Сключени
допълнителни
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пътници с автобуси, Общински съвет - Търговище утвърждава промени в транспортната схема на Община Търговище, приета
с Решение № 26 по Протокол № 20/31.01.2013 г., изменена с Решение № 15 по Протокол № 24/30.05.2013 г., Решение № 6 по
Протокол № 34/13.02.2014 г., Решение № 31 по Протокол № 35/27.03.2014 г., Решение № 17 по Протокол № 36/24.04.2014 г.,
Решение № 19 по Протокол № 37/29.05.2014 г., Решение № 18 по Протокол № 42/10.10.2014 г., Решение № 12 по Протокол
№ 53/10.06.2015 г., Решение № 13 по Протокол № 7/28.04.2016 г., Решение № 11 по Протокол № 10/30.06.2016 г., Решение № 12
по Протокол № 11/28.07.2016 г., Решение № 12 по Протокол № 15/29.11.2016 г., Решение № 20 по Протокол № 16/22.12.2016 г.,
Решение № 11 по Протокол № 18/28.02.2017 г. и Решение № 12 по Протокол № 26/31.08.2017 г. на Общински съвет Търговище, както следва:
1. По междуселищна автобусна линия „Търговище – Драгановец“, в делничното маршрутно разписание да се промени
часовия график на курса от 06,20 ч. на 06,00 ч. от гр. Търговище.
2. По междуселищна автобусна линия „Търговище – Овчарово“, в делничното маршрутно разписание да се промени часовия
график на курса от 12,20 ч. на 14,30 ч. от гр. Търговище.
3. По междуселищна автобусна линия „Търговище – Певец – Надарево“, в делничното маршрутно разписание да се промени
часовия график на курса от 13,30 на 14,30 ч. от гр. Търговище.
4. По междуселищна автобусна линия „Търговище – Кралево“, в маршрутното разписание да се промени часовия график на
курса от 12,30 ч. на 14,45 ч. от гр. Търговище.
5. По междуселищна автобусна линия „Търговище – Кошничари“ в маршрутното разписание да се промени часовия график
на курса от 13,15 ч. на 15,00 ч. от гр. Търговище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 36 „в“, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане:
1. Общински съвет – Търговище отменя Решение № 15 по Протокол № 25 от 27 юли 2017 г.
2. Общински съвет – Търговище дава съгласие за разкриване на социалната услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие“, с капацитет 30 места, считано от 01.01.2018 г. като делегирана
от държавата дейност.
3. Общински съвет – Търговище дава съгласие за предоставяне на сграда: ПИ № 73626.507.467.3 по кадастралната
карта на град Търговище от 2005 г., квартал 142, УПИ I по ПУП на град Търговище от 1996 г., ул. „Трапезица“, aкт за частна
общинска собственост № 1170 от 13.03.2013 г. за разкриване на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и
интеграция на жертви на домашно насилие“.
4. Общински съвет – Търговище възлага на кмета на Община Търговище да проведе конкурс за управление на
социалната услуга след разкриването им като делегирана от държавата дейност.
Настоящото решение се приема поради следните мотиви:
В Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 – 2020 г. и в Годишния план за действие 2016 2017 г. е заложено разкриване на „Център за социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие“, с
капацитет 30 места като делегирани от държавата дейност.
Професионалната помощ за жертви на домашно насилие и програмите за рехабилитация и интеграция са работещ модел на
социална подкрепа за претърпелите насилие, които нямат алтернатива в местната общност. От 2006 година „Центърът за
социална рехабилитация и интеграция на жертви на домашно насилие“ е работил с 609 клиенти от община Търговище, от
които 359 жени, 201 деца и 49 мъже.
Проведените консултации с пострадали от домашно насилие са 7 678, от които 3 480 психологически, 2 847 социални и 1 351
юридически. Тези цифри показват, че в общината има нужда социалната услуга да бъде поддържана и разширявана, за да
може повече жертви на домашно насилие да получат професионална подкрепа.
Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 34, ал. 1 от ЗОС и чл. 7 от НПУРОИ

споразумения с
превозвачите по линии:
„Търговище – Кралево“
ДС№ 1 към Договор
№ Д-ОП-57/30.12.2013
г.; „Търговище Драгановец“,
„Търговище –
Овчарово“ и
„Търговище – Росина –
Кошничари“ ДС№ 3
към Договор № Д-ОП50/27.12.2013 г. и
„Търговище - Певец Надарево“ ДС№ 1 към
Договор № Д-ОП53/30.12.2013 г.
Решението е
изпълнено. Изпратено е
на директора на
„Регионална дирекция
за социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх. № 24-001304/07.11.2017 г.

Решението е
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Общински съвет-Търговище дава съгласие за придобиване в собственост на община Търговище следните имоти публична
държавна собственост:
I. Съгласно Акт № 4588 за публична държавна собственост от 10.03.2016 г., на училището е предоставен поземлен имот с
площ 8 198 кв.м. и построените в него:
1. Сграда с идентификатор 73626.506.24.1 /учебна сграда/ със застроена площ 970 кв.м., триетажна, масивна стоманобетонна
конструкция, построена през 1964 г.
2. Сграда с идентификатор 73626.506.24.2 /парно отделение/ със застроена площ 90 кв.м., едноетажна, масивна
стоманобетонна конструкция, построена през 1964 г.
3. Сграда с идентификатор 73626.506.24.4 /павилион за закуски/ със застроена площ 26 кв.м., едноетажна, масивна
стоманобетонна конструкция, построена през 1964 г.
Местонахождението на имота е област Търговище, община Търговище, град Търговище, ул. „Цар Симеон“ № 27 - поземлен
имот с идентификатор 73626.506.24 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-1818/17.06.2005 г. на ИД на АК.
II. Съгласно Акт № 4589 за публична държавна собственост от 10.03.2016 г., на училището са предоставени сгради, построени
в имот с идентификатор 73626.514.2 и те са следните:
1. Селскостопанска сграда /обор за телета/ - сграда с идентификатор 73626.514.2.6, със застроена площ 322 кв.м., едноетажна,
масивна конструкция, построена през 1970 г.
2. Селскостопанска сграда /обор за телета/ - сграда с идентификатор 73626.514.2.7, със застроена площ 67 кв.м., едноетажна,
масивна конструкция, построена през 1970 г.
3. Селскостопанска сграда /обор за телета/ - сграда с идентификатор 73626.514.2.8, със застроена площ 334 кв.м., едноетажна,
масивна конструкция, построена през 1970 г.
4. Сграда /общежитие/ - сграда с идентификатор 73626.514.2.9, със застроена площ 331 кв.м., двуетажна, масивна
конструкция, построена през 1963 г.
5. Промишлена сграда /работилница/ - сграда с идентификатор 73626.514.2.10, със застроена площ 356 кв.м., едноетажна,
масивна конструкция, построена през 1968 г.
6. Промишлена сграда /работилница/ - сграда с идентификатор 73626.514.2.11, със застроена площ 27 кв.м., едноетажна,
масивна конструкция, построена през 1968 г.
7. Промишлена сграда /работилница/ - сграда с идентификатор 73626.514.2.12, със застроена площ 58 кв.м., едноетажна,
масивна конструкция, построена през 1968 г.
Местонахождението на имота е област Търговище, община Търговище, град Търговище – сгради в поземлен имот с
идентификатор 73626.514.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-18/17.06.2005 г. на
ИД на АГКК и последно изменение със Заповед КД-14-25-211/06.08.2010 г. на Началник на СГКК- Търговище.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да изпрати искане чрез Областния управител на област Търговище до
Министерството на земеделието, храните и горите относно безвъзмездно прехвърляне на собствеността на Професионална
гимназия по земеделие гр. Търговище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Решение № 10
по Протокол № 26/31.08.2017 г. на Общински съвет-Търговище и докладни записки от директорите на Трето ОУ „П. Р.
Славейков“ гр. Търговище с вх. № 67-00-277/09.10.2017 г. и ОУ „Христо Ботев“ с. Макариополско, общ. Търговище с вх. №
67-00-278/09.10.2017 г.
1. Общински съвет-Търговище възлага на кмета на община Търговище да сключи допълнително споразумение за
прекратяване на договор Д-01-2431/15.10.2008 г., сключен между Община Търговище и Трето ОУ „П. Р. Славейков“ гр.
Търговище за предоставяне на моторно превозно средство „Отойол“ „Е27-14“, с Рег. № Т 31-46 КТ, 27+1 места.
2. Общински съвет-Търговище възлага на кмета на община Търговище да сключи допълнително споразумение за

изпълнено. Изпратено е
писмо - искане с Изх.
№ 61-00-430/13.11.2017
г. от кмета на Община
Търговище чрез
Областния управител
на област Търговище
до министъра на
регионалното развитие
и благоустройството и
до министъра на
земеделието, храните и
горите относно
безвъзмездно
прехвърляне на
собствеността на
Професионална
гимназия по земеделие
гр. Търговище.

Решението е
изпълнено. Сключени
са допълнителни
споразумения с III ОУ
„П. Р. Славейков“
гр. Търговище с № Д01-240/08.11.2017 г. и с
ОУ „Христо Ботев“

Страница 27 от 35

Решение № 12

Решение № 13
Решение № 14

прекратяване на договор Д-01-348/10.04.2009 г., сключен между Община Търговище и закритото ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” с. Буйново, с приемащо училище ОУ „Христо Ботев“ с. Макариополско, общ. Търговище, за предоставяне на
моторно превозно средство „Пежо Боксер” с Рег. № Т 66-07 АТ, 11+1 места.
3. Моторните превозни средства да бъдат предоставени на разпореждане на Община Търговище, след подписване на приемопредавателни протоколи.
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 3, ал2, ал.3 и чл. 18 от Правилника за финансово подпомагане на двойки,
семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на Община Търговище и Протокол № 5/10.10.2017г. разрешава
отпускането на средства, като одобрява Списъка с кандидатите и размера на отпусната сума за финансово подпомагане на
изследвания и процедури, свързани с лечение на безплодие на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
2. Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2017 г., съгласно прието Решение № 2 по Протокол № 17 от
26.01.2017 г. на Общински съвет Търговище.
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява извършените разходи за командировки в
страната за ІII-то тримесечие на 2017 г. на д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище в размер на 60.00 лв.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 12, ал. 1 от ЗОС, чл. 11, ал. 2 от НПУРОИ и
съгласно Насоките за кандидатстване с проектно предложение по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Региони в
растеж“: „Регионална социална инфраструктура”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” Общински съвет Търговище предоставя за
безвъзмездно управление за срок не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и
верификация на искането за окончателно плащане, за целите на посочените социални услуги, следните обекти:
1.1. За социална услуга „Център за обществена подкрепа” – недвижим имот публична общинска собственост,
представляващ сутерен с площ 120.00 кв.м., първи етаж с площ 368.00 кв.м и част от втори етаж с площ 314.35 кв.м от сграда
и терен с площ 1104.00 кв.м., находящи се в УПИ IX, кв. „Запад 3”, идент. № 73626.508.104, град Търговище, съгласно Акт за
публична общинска собственост № 6 от 12.01.2006 г.;
1.2. За социална услуга „Дневен център за деца с увреждания” и включване на услуги за ЦСРИ – недвижим имот
публична общинска собственост, представляващ част от първи етаж с площ 917.00 кв.м. от сграда и част от терен с площ
2000.00 кв.м., находящи се в ПИ № 73626.511.122, кв. 190, имот № 3867 на ул. „Паисий”, град Търговище, съгласно Акт за
публична общинска собственост № 45 от 25.01.2012 г.;
1.3. За социална услуга „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” – недвижим имот
публична общинска собственост, представляващ трети и четвърти етаж всеки с площ 517.00 кв.м. от сграда, находяща се в ПИ
№ 73626.509.315.5 на ул. „Александър Стамболийски” № 23 в град Търговище, съгласно Акт за публична общинска
собственост № 75 от 16.01.2013 г. и част от терен с площ 100.00 кв.м., находящ се в кв. 89, УПИ XII, ул. „Александър
Стамболийски” № 23, инд. № 73626.509.315 в град Търговище, съгласно Акт за публична общинска собственост № 18 от
15.03.2007 г.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 39, ал. 4 от ЗОС, чл. 48, ал. 4 от НПУРОИ и
съгласно Насоките за кандидатстване с проектно предложение по Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Региони в
растеж“: „Регионална социална инфраструктура”, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца” Общински съвет Търговище предоставя за
безвъзмездно ползване за срок не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация
на искането за окончателно плащане, за целите на посочените социални услуги, следните обекти:
2.1. За социална услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст” – недвижим имот частна общинска
собственост, представляващ общински парцел с площ 540.00 кв.м. находящ се в кв. 5, парцел 5, кв. „Запад 3” в град
Търговище, съгласно Акт за частна общинска собственост № 1268/20.12.2000 г.;

с. Макариополско с №
Д-01-241/08.11.2017 г.
и са подписани приемопредавателни
протоколи.
Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.
Решението е в процес
на изпълнение.
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2.2. За социална услуга „Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-годишна възраст” – недвижим имот частна
общинска собственост, представляващ апартамент находящ се в кв. „Запад”, бл. 60, вх. Г, ет. 1, ап. 1 в град Търговище,
съгласно Акт за частна общинска собственост № 3308 от 27.12.2004 г.
3. Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.
ПРОТОКОЛ № 29 от 30.11.2017 г.
Решение № 1
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 40,
ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника
за организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предоставя временен безлихвен заем от бюджета на ПГИЧЕ
„Митрополит Андрей” гр. Търговище в размер на 1 415 лв., необходим за разплащане на допустими разходи в полза на проект
ВО05П2ОР001-2.004-0004 „Развитие способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности
развиващи специфични знания, умения и компетентности/Твоя час - фаза I“ по ОП НОИР, като срока на възстановяване е до
възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва към 01.07.2017 г. промяна към по бюджета на Общината за
2017 г.
Решение № 2
1.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2
от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид преизпълнението към 16.10.2017 г. на подпараграф 24-06
„приходи от наем на земя” по приходната част на бюджета на Общината със 7 434 лв., спрямо уточнения годишния план към
01.10.2017 г., в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план
към 16.10.2017 г. на подпараграф 24-06 “приходи от наем на земя” в размер на 601 134 лв.
2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазване балансираността на бюджета след извършеното
завишение на приходната му част със 7 434 лв. по т. 1 от настоящото решение, извършва завишение към 16.10.2017 г. и на
разходната част на бюджета със 7 434 лв., като завишението се извършва както следва:
местна дейност 5 32 562 „ Личeн асистент“ със 7 434 лв.
§ 02-00 - с 6 825 лв.
в т. ч.:§§02-02 - с 6 825 лв.
§ 05-00 - с 609 лв.
в т. ч.:§§05-51 - с 326 лв.
§§05-60 - с 192 лв.
§§05-80 - с
91 лв.
–––––––––––
7 434 лв.

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.

3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, и предвид обезпечаването със средства дейностите на ОП „БКСТърговище”, извършва към 01.11.2017 г. следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.:
намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 69 000 лв., в частта му на разходите
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за местни дейности с 69 000 лв., като намалението касае местна дейност 6 22 627 “Управление на дейностите по
отпадъците – ОП „БКС-Търговище”“, а разпределението на намалението на бюджета по параграфи и подпараграфи се
извършва, както следва:
§10-00 - с 69 000 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с 39 000 лв.
§§10-16 - с 30 000 лв.
завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2017 г. с 69 000 лв., в частта му на
разходите за местни дейности с 69 000 лв., като завишението касае местна дейност 6 22 623 “Чистота – ОП „БКСТърговище””, а разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва:
§10-00 - с 69 000 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с 25 000 лв.
§§10-16 - с 44 000 лв.
4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище, и предвид т. 3 от настоящото решение, актуализира считано от 01.11.2017 г.
Приложение № 10 „План-сметка за 2017 г. на Общинско предприятие „БКС-Търговище“ от 01.01.2017 г.“, прието с Решение
№ 2 от Протокол № 17/26.01.2017 г. на Общински съвет Търговище.
5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид преизпълнението към 01.11.2017 г. на подпараграф 24-06
„приходи от наем на земя” по приходната част на бюджета на Общината с 32 100 лв., спрямо уточнения годишния план към
16.10.2017 г., в частта му за местните приходи, в конкретност в частта им на Неданъчните приходи, приема уточнен план
към 01.11.2017 г. на подпараграф 24-06 “приходи от наем на земя” в размер на 633 234 лв.
6. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, с цел запазване балансираността на бюджета след извършеното
завишение на приходната му част с 32 100 лв. по т. 5 от настоящото решение, извършва завишение към 01.11.2017 г. и на
разходната част на бюджета с 32 100 лв., като завишението се извършва по дейности, параграфи и подпараграфи, както
следва:
държавна дейност 5 33 551 „ Дневни центрове за лица с увреждания – дофинансиране с приходи с общински
характер, дарения и други - Дневен център за деца с увреждания - КЗСУ“ с 1 500 лв.
§ 10-00 - с 1 500 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с
500 лв.
§§10-16 - с 1 000 лв.
държавна дейност 5 33 530 „ Центрове за настаняване от семеен тип – дофинансиране с приходи с общински
характер, дарения и други – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от
постоянни медицински грижи - КЗСУ“ с 2 500 лв.
§ 10-00 - с 2 500 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с 1 000 лв.
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§§10-16 - с 1 500 лв.
държавна дейност 3 03 324 „ Спортни училища – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и
други – Спортно училище „Никола Симов“ гр. Търговище“ с 2 100 лв.
§ 10-00 - с 2 100 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с 2 100 лв.
местна дейност 8 62 898 „ Други дейности по икономиката – ОП „СОД“ гр. Търговище“ с 6 000 лв.
§ 10-00 - с 6 000 лв.
в т. ч.:§§10-15 - с 5 000 лв.
§§10-16 - с 1 000 лв.
местна дейност 4 02 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ с 20 000 лв.
§ 10-00 - с 20 000 лв.
в т. ч.:§§10-11 - с 12 000 лв.
§§10-13 - с
200 лв.
§§10-15 - с
3 000 лв.
§§10-20 - с
3 000 лв.
§§10-30 - с
1 800 лв.
Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5

Приложение № 10 е неразделна част от настоящото решение.
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 40 ал.2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, Общински съвет Търговище, към 01. 12. 2017 година, извършва
компенсирани промени в плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище за 2017 година със средства
от Собствени бюджетни средства /СБС/ - преходен остатък от РБ от 2016г., както следва:
1. Обект: Рехабилитация на детски площадки в детските градини на територията на община Търговище
§ 5100, Функция 03: Образование.
Било – 200 000 лв. в т. ч.: 174 472 лв. от РБ;
25 528 лв. от СБС (преходен остатък от РБ от 2016г.)
Става – 174 472 лв., РБ

Решението е
изпълнено.

2. Обект: Рехабилитация на детски площадки в междублоковите пространства в гр. Търговище
§ 5100, Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда.
Било – 30 000 лв., СБС
Става – 55 528 лв. в т. ч.: 30 000 лв. от СБС; 25 528 лв. от СБС (преходен остатък от РБ от 2016г.)
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, Общински съвет Търговище разрешава на Община Търговище да поеме
задължение за стойността на авансовото плащане по проект„Развитие, обновяване и модернизиране на градската среда в
град Търговище”, изпълняван съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.0330002 и упълномощава кмета на Община Търговище да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция
„Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” за сумата от 1 866 364,15 лв. (един милион осемстотин
шестдесет и шест хиляди триста шестдесет и четири лева и петнадесет стотинки) до два месеца след изтичане на крайния срок
по изпълнение на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
На основание чл. 21, ал. 2, във вр. с ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 79
от АПК и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Търговище, приема Наредба за насърчаване на

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.
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Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

инвестициите с общинско значение в Община Търговище и реда за издаване на сертификати за инвестиция клас В.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в връзка с чл. 52, ал.
2, чл. 51, ал. 1 и чл. 53 от Закона за общинската собственост, Общински съвет- Търговище:

Решението е
изпълнено.

1.Преобразува, считано от 01.02.2018 г. общинско мероприятие „Ученическо и столово хранене“ в общинско предприятие с
наименование: „Детско и ученическо хранене“ със същия предмет на дейност, със седалище и адрес на управление: гр.
Търговище, бул. Цар Освободител, шосе 4;
2.Приема правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие ОП"Детско и ученическо хранене"
гр.Търговище;
3.Приема структура на Общинско предприятие “Детско и ученическо хранене” и определя численост на персонала
съгласно Приложения № 1 от Правилника за устройството и дейността на общинското предприятие.
4. Активите и пасивите на ОМ „Ученическо и столово хранене“, съгласно приложение № 2 от правилника за
устройството и дейността на общинското предприятие, преминават към ОП „Детско и ученическо хранене“.
5.Трудовите правоотношения на работниците/служителите на ОМ“Ученическо и столово хранене“ се уреждат съгласно
чл.123 от КТ;
6. Възлага на Кмета на Община Търговище да осъществи приемането и предаването на активите по т.4 в срок до 01.02.2018г.
и да назначи директор на общинското предприятие, за времето докато длъжността директор на ОП „Детско и ученическо
хранене“ бъде заета въз основа на проведен конкурс, съгласно правилника за устройството и дейността на общинското
предприятие.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, Общински съвет –
Търговище оправомощава инж.Димо Иванов Димов – директор на дирекция „УТ“ за представител на Община Търговище в
общото събрание на Асоциация по ВиК – Търговище, като същият вземе участие в извънредното заседание на Асоциацията на
07.12.2017 г. и гласува по точките от дневния ред, както следва:
− по т.1. Приемане на решение за присъединяване на Община Попово към Асоциация по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на Община Попово от „Водоснабдяване и канализация“ ООД,
гр. Търговище, същите ще продължават да се извършват от ВиК оператора – „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград –
дава съгласие – гласува „ЗА“.
−
по т. 2. – Приемане на решение за присъединяване на Община Опака към Асоциация по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище.
До започване на действията по стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на ВиК услуги на потребителите на територията на Община Опака от „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр.
Търговище, същите ще продължават да се извършват от ВиК оператора – „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД, гр. Разград. –
дава съгласие – гласува „ЗА“.
−
Разни ( за сведение и обсъждане) – не гласува
2. Упълномощеният представител на Община Търговище в десет дневен срок от провеждането на Общото събрание на
Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище да
представи доклад до Общински съвет гр. Търговище.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС и чл. 12, ал. 3 от НПУРОИ, Общински съвет
Търговище предоставя за срок до приключване на ремонтните дейности на I ОУ „Христо Ботев”, безвъзмездно право на
управление на Държавен куклен театър - Търговище с ЕИК 000870617, върху част от имот – публична общинска собственост,
представляващ помещение с площ 50.00 кв.м., на I-ви етаж от административна сграда, находяща се на ул. „Св. Св. Кирил и

Решението е
изпълнено.

В процес на
изпълнение.
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Методий” в град Търговище, кв. 123, УПИ III, съгласно АПОС № 79/11.03.2013 г.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор за безвъзмездно право на управление при
условията определени в т. 1.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НПУРОИ, Общински съвет Търговище дава
съгласие да се включи в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост през 2017 г. имота предмет на настоящата докладна записка.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НПУРОИ, Общински съвет
Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот - публична
общинска собственост, представляващ терен за поставяне на павилион на ъгъла на ул. „Г. Бенковски” и ул. „П. Славейков” в
град Търговище, за търговска дейност, за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена 2074.00 лв./год. без ДДС по цени
определени в съответствие с Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
3. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедурата за отдаване под наем при условията определени в т. 2.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НПУРОИ, Общински съвет Търговище дава
съгласие да се включи в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост през 2017 г. имота предмет на настоящата докладна записка.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НПУРОИ, Общински съвет
Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот - публична
общинска собственост, представляващ помещение № 43 на IV-ти етаж с площ 42.08 кв.м., находящо се в сградата на ул.
„Преслав” № 14 в град Търговище, за стоматологичен кабинет, за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена 606.00 лв./год.
без ДДС по цени определени съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
3. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедурата за отдаване под наем при условията определени в т. 2.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НПУРОИ, Общински съвет Търговище дава
съгласие да се включи в Приложение № 1 към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска
собственост през 2017 г. имота предмет на настоящата докладна записка.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НПУРОИ, Общински съвет
Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от недвижим имот - публична
общинска собственост, представляващ помещение № 46 на IV-ти етаж с площ 42.08 кв.м., находящо се в сградата на ул.
„Преслав” № 14 в град Търговище, за стоматологичен кабинет, за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена 606.00 лв./год.
без ДДС по цени определени съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
3. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедурата за отдаване под наем при условията определени в т. 1.
1. На основание, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Търговище приема Годишния отчет за 2016 г. по изпълнението на „ Програма за опазване на околната среда на Община
Търговище за периода 2015-2020 година”.
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 5 от ЗУТ, Общински съвет Търговище разрешава за
поземлен имот с идентификатор № 73626.526.1014 по кадастралната карта за землището на гр. Търговище да се изработи
Подробен устройствен план – План за застрояване, с който имотът ще се отреди „за вилна сграда” с максимална височина до 7
м, на два етажа и кота било максимум 10 м. Плътността на застрояване (Пзастр.) се предвижда да е максимално 30 %,
минималната озеленена площ – 60 % (½ висока дървесна растителност) и интензивност на застрояване (Кинт). - максимално
0,6. Основното застрояване в имота се определя с ограничителни линии на застрояване, отстоящи на 4 м от северната и
южната кадастрални граници на ПИ № 73626.526.1014, на 6 м от дъното на поземления имот и на 5 м от прилежащия път с
идентификатор 73626.526.1085. Към ПУП-ПЗ да се изработи специализирана план-схема за елементи на техническата
инфраструктура.
Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените

В процес на
изпълнение.

В процес на
изпълнение.

В процес на
изпълнение.

Решението е
изпълнено.
Решението е
предоставено на
възложителя за
възлагане на ПУП-ПЗ.
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планове и в съответствие с техническото задание по чл. 125 от ЗУТ.
2.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.124a, ал. 1 от ЗУТ, Общински
съвет Търговище одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – План за застрояване.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 5 от ЗУТ, Общински съвет Търговище разрешава за
поземлен имот с идентификатор № 73626.179.1017 по кадастралната карта за землището на гр. Търговище да се изработи
Подробен устройствен план – План за застрояване, с който имотът ще се отреди „за вилна сграда” с максимална височина до 7
м, на два етажа и кота било максимум 10 м. Плътността на застрояване (Пзастр.) се предвижда да е максимално 30 %,
минималната озеленена площ – 60 % (½ висока дървесна растителност) и интензивност на застрояване (Кинт). - максимално
0,6. Основното застрояване в имота се определя с ограничителни линии на застрояване, отстоящи на 4 м от северозападната и
югоизточната кадастрални граници на ПИ № 73626.179.1017, на 6 м от дъното на поземления имот и на 5 м от прилежащия
път с идентификатор 73626.179.302. Към ПУП-ПЗ да се изработи специализирана план-схема за елементи на техническата
инфраструктура.
Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8/14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените
планове и в съответствие с техническото задание по чл. 125 от ЗУТ.
2.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ и във връзка с чл.124a, ал. 1 от ЗУТ, Общински
съвет Търговище одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – План за застрояване.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 1, ал. 5 от Договор за
управление на горски територии, собственост на Община Търговище № 17/29.03.2016 г.,Общински съвет Търговище приема
Доклад за управление (отчет за извършените дейности при управление на горски територии, собственост на Община
Търговище, за едногодишен период) за 2016 г.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4 от Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Търговище одобрява Годишен план за ползване на
дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище за 2018 г., в размер на 5 084 плътни кубически метра
/Приложение № 1/ и възлага подписването му на Кмета на Община Търговище.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 71, ал. 5, т. 3 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Търговище утвърждава ценоразпис
за продажба на дървесина от горските територии, общинска собственост за 2018 г. /Приложение № 2/
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 4 от Договор за
управление на горските територии № 17/29.03.2016 г., Общински съвет Търговище възлага на Кмета на Община Търговище да
подпише Годишен финансов план за ползване на дървесина и недървесни горски продукти през 2018 година от горски
територии – собственост на Община Търговище, стопанисвани от ТП „ДГС Търговище”, придружен от количественостойностни сметки за приходите и разходите. /Приложение № 3/.
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 от Договор за
управление на горски територии № 17/29.03.2016 г., Общински съвет Търговище определя размера на годишно ползване на
дървесина за лично ползване за нуждите на Общината в плътни кубически метри, както следва:
- 14 м3 дърва за огрев
-за ветерани от войните – 7 х 2 м3
- за кметствата
- 188 м3 дърва за огрев
- за детски градини
- 139 м3 дърва за огрев
-за общинските училища
- 120 м3 дърва за огрев

Решението е
предоставено на
възложителя за
възлагане на ПУП-ПЗ.

Решението е съхранено
в документацията.
В средата на 2018 г. ще
бъде проведен конкурс
за извозване ва
дървесина за
кметствата,
пенсионерските
клубове и ветераните
от войните.
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- 56 м3 дърва за огрев
- 20 м3 дърва за огрев
- 10 м3 дърва за огрев
- 10 м3 едра строителна дървесина – акация
- 30 м3 дърва за огрев
- за дейности на ОП „Флора”
- 20 м3 едра строителна дървесина – акация
- 607 плътни м3
- Общо
3
в т. ч. 30 м едра строителна дървесина - акация за дейности на ОП „СОД” и
ОП „Флора” и 577 м3 дърва за
огрев за отоплителен сезон 2017/2018г.
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Търговище реши възлагането, добива и продажбата на добитата дървесина да се осъществи съгласно Договор за управление
на горски територии, собственост на Община Търговище № 17/29.03.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.98, т.12 от Конституцията на Република България и чл. 9 от Указ
№ 2773/23.12.1980 г. за опрощаване на несъбираеми дългове към държавата и въз основа на мотивираното становище на
Директора на ТД на НАП-гр.Варна, че публичното задължение е събираемо, Общински съвет – Търговище дава отрицателно
становище по молба заведена в Администрацията на Президента на Република България с вх.№ 94-05-44/10.03.2017г. подадена
от Васил Станимиров Николов от гр. Търговище за опрощаване на задължения към държавата в общ размер на 2543,17 лв.
- за пенсионерски клубове –
- за ОМ „Социален патронаж”
- за Защитено жилище с. Лиляк
- за дейности на ОП „СОД”

Решение № 17

Решението е
изпълнено.

Представената справка за изпълнение решенията на Общински съвет-Търговище е обобщена от Тодор Тодоров, началник отдел НПО, дирекция АПСО
Съгласувал:
Христалина Халачева, Секретар на Община Търговище
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