ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА ДЕКЕМВРИ 2016 - МАЙ 2017 г.
Решение №

Съдържание на решението

ПРОТОКОЛ № 16 от 22.12.2016 г.
Решение № 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, във връзка с отпускане на безвъзмездна
финансова помощ в размер на 5 000 лв. за преодоляване на последствията от инцидента на 10 декември 2016 г. в
село Хитрино и за предприемане на спешни действия за незабавното възстановяване нормалния начин на живот на
жителите на село Хитрино, извършва към 22.12.2016 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2016 г.:
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 5 000 лв., в частта му на разходите за
местни дейности с 5 000 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв
за непредвидени и неотложни разходи” с 5 000 лв.
завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2016 г. с 5 000 лв., в
частта му на разходите за местни дейности с 5 000 лв., като завишението касае местна дейност 1 12 122
“Общинска администрация”, като завишението се извършва по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 42-00 - с 5 000 лв.
в т. ч.:§§42-14 - с 5 000 лв.
2. Средствата в размер на 5 000 лв. да бъдат преведени по сметка посочена от Община Хитрино.
Решение № 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 постъпилите 43 793 лв. от
такси за ползване на детски градини по подпараграф 27-01 по приходната част на бюджета на Общината за 2016 г.
за периода 01.11.2016 г. – 30.11.2016 г., в частта му за местните приходи, в частта им за Общински такси, приема
уточнен план към 01.12.2016 г. на подпараграф 27-01 “Такси за ползване на детски градини” в размер на 92
194 лв. С разликата между уточнения годишен план към 01.12.2016 г. на подпараграф 27-01 “Такси за ползване на
детски градини” и уточнения годишен план на същите към 01.11.2016 г., извършва завишение на приходната част
на бюджета на Общината към 01.12.2016 г. с 43 793 лв., в частта му на местните приходи с 43 793 лв., в
конкретност подпараграф 27-01 “Такси за ползване на детски градини” в размер на 43 793 лв
Решение № 3
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. Юни 2016г.- м. Ноември 2016г.

Изпълнение на
решението
Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.

Отчетът е приет.
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Решение № 4

Решение № 5
Решение № 6

Решение № 7
Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.62 и чл.66 от Закона за местни данъци и такси /ЗМДТ/ и чл. 17, ал. 1 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на община
Търговище /НОАМТЦУТОТ/ Общински съвет - гр.Търговище одобрява план – сметка за 2017 г., съгласно
Приложение 1.1 за всяка дейност, включваща разходи по:
- Осигуряване на съдове за битови отпадъци и поддръжка;
- Събиране на битови отпадъци и транспортирането им;
- Поддържане, експлоатация, изграждане, закриване и мониторинг на депо за битови отпадъци и други инсталации
за третиране на отпадъци;
- Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други територии за обществено ползване;
- Други разходи;
разпределени по райони съгласно Приложения от 1.2 до 1.10
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.8 от ЗНА, Общински съвет- Търговище приема Наредба за
изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Търговище
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка
с чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и чл. 8, ал. 9, т. 3 от Закона за общинската собственост /ЗОС/, Общински съвет
Търговище приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.8 от ЗНА 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
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС и чл. 12, ал. 3 от НПУРОИ, Общински
съвет-Търговище предоставя за срок от 10 (десет) години на Регионален исторически музей – Търговище с
БУЛСТАТ 000868018 безвъзмездно право на управление на имот – публична общинска собственост,
представляващ сграда на ул. „Георги Сава Раковски” № 6 (бивша „Антикварна книжарница”), кв. 165, УПИ XXII с
площ 28.00 кв.м.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор при условията определени в т.
1.
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 от 10 (десет) години безвъзмездно право на управление на
Център за подкрепа за личностно развитие - Обединен детски комплекс - Търговище с БУЛСТАТ 125583184 на
двуетажна масивна сграда, находяща се на ул. „Севастопол” (сградата на Школата за изобразително изкуство, до
бившето кино) със ЗП 167.00 кв.м. с иден. № 73626.507.554.1, съгласно АОС № 40 от 04.01.2012 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. 12, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС и чл. 12, ал. 3 от НПУРОИ, Общински
съвет-Търговище предоставя за срок от 10 (десет) години в полза на Национален институт по метеорология и
хидрология филиал Варна с БУЛСТАТ 0006638140012, безвъзмездно право на управление на част имот –
публична общинска собственост, представляващ терен с площ 100.00 кв.м., находящ се в ПИ № 73626.507.404 по

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.
Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.
Заповед № З-01-12 от
09.01.2017 г.
Договор № Д-01-10
от 23.01.2017 г.

Заповед № З-01-14 от
09.01.2017 г.
Договор № Д-01-15
от 26.01.2017 г.

Заповед № З-01-15 от
09.01.2017 г.
Не са подписвали
договор.
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Решение № 11

Решение № 12

Решение № 13

Решение № 14

Решение № 15
Решение № 16
Решение № 17

Кадастралната карта на град Търговище, ул. „Кюстенджа” (местност „Юкя”) съгласно АОС № 74 от 12.12.2012 г. и
скица с изх. № СК-ТСУ-1190/18.11.2016 г.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор при условията определени в т.
1.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 48, ал. 2 и ал. 4 от НПУРОИ,
Общински съвет-Търговище предоставя безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години в полза на
Комисията за защита на потребителите с БУЛСТАТ 121516918 част от имот – частна общинска собственост,
представляващ стая № 8 на III-ти етаж от сграда на пл. „Стоян Мавродиев” с площ 15.00 кв.м. съгласно АОС №
3071 от 20.10.2014 г.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор при условията, определени в
т. 1.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 48, ал. 2 и ал. 4 от НПУРОИ,
Общински съвет Търговище предоставя безвъзмездно право на ползване за срок от 10 (десет) години в полза на
Сдружение „Търговищко дружество за психично здраве” град Търговище с БУЛСТАТ 125016337 част от имот –
частна общинска собственост, представляващ терен с площ 2704.00 кв.м. и сграда със ЗП 500.00 кв.м. находящи се
в град Търговище, кв. „Бряг”, ПИ № 73626.503.498, съгласно АОС № 1482/15.01.2013 г.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор при условията, определени в
т. 1.
1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.108 от Закона за задълженията и договорите, Общински
съвет – Търговище дава съгласие да бъдат опростени задълженията на Община Търговище към „БКС –
Търговище“ ЕООД в размер на 49755,92 лева, като тази стойност съответства на извършения обем от дейности по
издадените фактури № 2000002524, №2000002525 и № 2000002527/30.09.2016 г.
2. Възлага на Кмета на Община Търговище и управителя на„БКС – Търговище“ ЕООД да предприемат
всички фактически и правни действия за изпълнението на т.1.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 6 от ЗОС, чл. 17 от НПУРОИ Общински съвет-Търговище
дава съгласие да бъде отдаден под наем, без търг или конкурс на Сдружение „Клуб на нестопанските
организации” част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ помещение № 10 с площ
30.00 кв.м., находящо се на III-ти етаж от сграда на пл. „Стоян Мавродиев”, за срок от 5 (пет) години, по цени
определени съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
2. Възлага на кмета на община Търговище да сключи договор за наем при условията определени в т. 1.
Не се приема докладна записка за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
представляващ терен за поставяне на преместваем обект – павилион за кафе-аперитив, находящ се на ъгъла на ул.
„Братя Миладинови” № 31 и ул. „Васил Левски” № 32 в град Търговище.
Не се приема докладна записка за отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска собственост,
представляващ терен за поставяне на преместваем обект – павилион за бързо хранене, находящ в УПИ XIV, кв.
121 на град Търговище.
1.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ и чл. 41, ал. 1 от НПУРОИ и при
наличие на съответствие с устройствените правила и норми, Общински съвет Търговище дава съгласие за
частично изменение на подробен устройствен план както следва:

Заповед № З-01-11 от
09.01.2017 г.
Договор № Д-01-70
от 11.04.2017 г.

Заповед № З-01-13 от
09.01.2017 г.
Договор № Д-01-19
от 01.02.2017 г.

Решението е
изпълнено.

Договор № Д-Н-8 от
16.01.2017 г.

Решението не
приема.
Решението не
приема.
Сключен е
предварителен
договор № Д-ОС-2 от
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Решение № 18

1.1 Към УПИ VI- 216 в кв. 110 по плана на гр. Търговище да се придаде част от ПИ № 73626.509.480 - улица
„Митрополит Андрей”, между о. т. 358- 385 с проектен № 73626.509.638 с площ от 115.00 кв. м., при цена
определена от независим оценител на недвижими имоти, съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ в
размер на 3795.00 (три хиляди седемстотин деветдесет и пет .00)лв. без ДДС, при данъчна оценка в размер на
3622.50 (три хиляди шестстотин двадесет и два .50) лв.
1.2 Част от същия УПИ с площ от 30.00 кв. м. с № 73626.509.640 по Кадастрална карта да се отнеме и се придаде
към ПИ № 73626.509.478- улица „Сливница”, при цена определена от независим оценител на недвижими имоти,
съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ в размер на 990.00 (деветстотин и деветдесет .00)лв. без
ДДС, при данъчна оценка в размер на 945.00 ( деветстотин четиридесет и пет .00) лв.
2. Възлага на Кмета на Община Търговище да сключи предварителен договор и да организира процедура по
промяна на подробен устройствен план в обхват на УПИ VI- 216 в кв. 110 по плана на гр. Търговище и част от ул.
„Митрополит Андрей”, между о. т. 358- 385.
3. Сумата от 2805.00 (две хиляди осемстотин и пет .00) лв. без ДДС, представляваща разликата между пазарните
цени на двата имота, както и дължимите разноски и данъци да се заплатят от „Топ – инженеринг” ООД след
сключване на предварителния договор.
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 25, ал. 3, т.1, т. 5 и ал. 5 от Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и във връзка с § 6а, т. 4 от ПЗР на ЗОЗЗ, Общински
съвет Търговище дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 50 кв.м, които са част от
общински поземлен имот № 000064 по КВС за землището на с. Ловец, община Търговище - за транспортна
инфраструктура. Общински съвет Търговище дава предварително съгласие за промяна на предназначението на
част от общински поземлен имот № 000064 (ПИ №000065- проектен, с площ 22,237 дка) по КВС за землището на
с. Ловец, община Търговище - за кариера за добив на мергелна глина. Определя срок на валидност на
предварителното съгласие – 2 години.
2.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет
Търговище дава предварително съгласие за определяне на трасе за изграждане на пътна връзка върху част от
общински поземлен имот №000064 по КВС за землището на с. Ловец.
3.
„Tайфун – БГ” ООД да извърши за своя сметка: процедурите по ЗОЗЗ за промяна на предназначението на
част от общински поземлен имот № 000064 (ПИ № 000065- проектен, с площ 22,237 дка) по КВС за землището на
с. Ловец, община Търговище; да отрази промяната в картата на възстановената собственост и да изгради пътна
връзка към ПИ № 000065-проектен.
4.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 5 от ЗУТ, Общински съвет Търговище
разрешава за Проектен ПИ № 000065, с площ 22,237 дка, представляващ част от общински ПИ № 000064 по КВС
за землището на с. Ловец, община Търговище да се изработи Подробен устройствен план – план за застрояване, с
който имота да се отреди „за кариера за добив на мергелна глина”, със следните устройствени показатели:
Пзастр. – макс. 10%,Кинт.–макс.0,4, Нмакс. – 7м (2 етажа) и свободно застрояване, отстоящо на най-малко 15 м от
границите на проектния имот.
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.
5.
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,

06.01.2017 г.
Сключен е
окончателен договор
№ Д-ОС-26 от
24.03.2017 г.

ПУП за ПИ
№000065- проектен,
с площ 22,237 дка и
50 кв.м, които са част
от общински
поземлен имот №
000064, е одобрен
със Заповед №З-О28/14.06.2017 г.
Предстои процедура
за промяна
предназначение за
неземеделски нужди
по реда на ЗОЗЗ и за
сметка на
концесионера.
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Решение № 19

Решение № 20

Решение № 21

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 и във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от
Наредба № 19/25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, Общински
съвет – гр. Търговище разрешава за поземлени имоти с идентификатори 73626.114.12, 73626.114.13 и
73626.114.22 по кадастрална карта за землището на гр. Търговище, да се изработи подробен устройствен план –
план за застрояване, с който за имотите да се определи площта за застрояване за селскостопанска сграда за
съхранение на земеделска продукция и сграда за селскостопански машини. ПУП да се изработи със следните
устройствени показатели: площ за застрояване – 1021 кв.м, Пзастр.–до 20%, интензивност на застрояване – до 0,4.
Към ПУП да се изработи специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура. 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. Проектът на ПУП да се комплектова с проект за изменение на кадастрална карта
за землището на гр. Търговище, с който площта за застрояване да се обособи в нов поземлен имот.
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. 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., Решение №12 по Протокол
№11/28.07.2016 г. и Решение №12 по Протокол №15/29.11.2016 г. на Общински съвет - Търговище, както следва:
1. По междуселищна автобусна линия Търговище-Миладиновци, в делничното маршрутно разписание да се
промени часовия график на курса от 06,45 ч. на 06,30 ч. от гр. Търговище, съответно от 07,30 ч. на 07,15 ч. от с.
Миладиновци.
2. По междуселищна автобусна линия Търговище-Кошничари, маршрутното разписание да се изпълнява делнично
от понеделник до петък, като се промени часовия график на курса от 06,45 ч. на 06,30 ч. от гр. Търговище,
съответно от 07,30 ч. на 07,15 ч. от с. Кошничари.
3. По междуселищна автобусна линия Търговище-Певец-Надарево, в делничното маршрутно разписание, курса в
06,00 ч. от гр. Търговище да се изпълнява с влизане до село Осен.
4. По междуселищна автобусна линия Търговище-Пайдушко, в маршрутното разписание да се промени часовия
график на курса от 07,30 ч. на 06,15 ч. от гр. Търговище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 42 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование, Общински съвет Търговище приема Стратегия за развитие на предучилищното и
училищно образование в община Търговище за периода 2016-2020 г.

ПУП-ПЗ е разгледан
и приет от ОЕС по
УТ с Решение №12
от 16.03.2017 г. със
забележка да се
комплектова с
комуникационнотранспортен план,
съгласуван с ОД на
МВР-Търговище.

В маршрутните
разписания на
автобусните линии
ТърговищеМиладиновци ,
ТърговищеКошничари ,
Търговище-ПевецНадарево и
ТърговищеПайдушко са
променени часовите
графици на курсовете
съгласно решението
по протокола.

Стратегията е
публикувана на сайта
на Община
Търговище и е
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Решение № 22

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 22.
12. 2016 година, извършва компенсирани промени в плана за финансиране на капиталовите разходи на Община
Търговище за 2016 година със средства от републиканския бюджет /РБ/
Решение № 23 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 юни - ноември 2016 година.
ПРОТОКОЛ № 17 от 26.01.2017 г.
Решение № 1
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1 от НПУРОИ, Общински съвет Търговище приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2017 г.
Решение № 2
На основание чл. 21, ал.1, т. 6, чл. 27, ал. 4 и ал. 5, чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 39, чл. 94, ал.2 и ал. 3 от Закона за
публичните финанси, 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
Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година и ПМС № 374/22.12.2016 г. на МС за
изпълнението на Държавния Бюджет на Република България за 2017 г. приема бюджета на Община Търговище за
2017 година
Решение № 3
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от НПУРОИ Общински съвет –
Търговище приема Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през
2016 г.
Решение № 4
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с покана на Министерството на регионалното развитие до българските общини за участие в процедура по
присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа
1. Общината приема 12-те принципа за добро демократично управление на Съвета на Европа и се ангажира да
продължи да ги прилага в дейността си.
2. Общинският съвет дава съгласието си за участие в процедурата по присъждане на Етикета за иновации и добро
управление на местно ниво през 2017 г. на общината.
3. Възлага на кмета на общината да подготви и подаде необходимата документация за кандидатстване на
общината по процедурата за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на местно ниво през 2017 г.

изпратена на всички
образователни
институции
(училища, ДГ,
ЦПЛР-ОДК) с цел
провеждане на
образователната
политика на община
Търговище в периода
2016-2020 г.;
Решението е
изпълнено.

Отчетът е приет.
Програмата е приета.
Решението е
изпълнено.

Отчетът е приет.
Подадена е нужната
документация за
участие.
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Решение № 5
Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22и, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите, Общински съвет
Търговище възлага на кмета на Община Търговище да разработи проект на Наредба за насърчаване на
инвестициите с общинско значение в Община Търговище по чл. 22з, ал. 1 ЗНИ.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общински съвет-Търговище дава съгласие УПИ I, кв. 22 по плана на
село Мировец, за който има Акт за публична общинска собственост № 2153/19.11.2002 г. да се раздели на три
урегулирани поземлени имота: УПИ II с предназначение „за културен дом”, УПИ III – „за парк” и УПИ IV – „за
параклис”, съгласно предложение за частично изменение на подробен устройствен план за УПИ I в кв. 22 на село
Мировец.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 от ЗОС и чл. 5, ал. 2 от НПУРОИ, Общински съветТърговище обявява новообразувания УПИ IV, кв. 22 по плана на село Мировец с площ 460 кв.м. в частна
общинска собственост
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 40, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от НПУРОИ, Общински
съвет Търговище определя цена, изготвена съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ на дворното
място- общинска собственост, представляващо УПИ XV в кв. 29 по плана на с. Търновца, общ. Търговище с площ
от 540 кв. м. в размер на 1240.00 (хиляда двеста и четиридесет .00) лв. без ДДС, при данъчна оценка 1231.20 лв. За
имота е съставен АОС № 2765/ 21.11.2016 г.
2. Възлага на Кмета на Община Търговище на основание чл. 35, ал. 6 от ЗОС и чл. 40, ал. 4 от НПУРОИ да издаде
заповед и подпише договор за продажба на имота.
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 5 от ЗУТ Общински съвет – гр.Търговище
разрешава за поземлен имот с идентификатор 73626.91.488 по кадастрална карта на землището на гр. Търговище
да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, с който за имота да се определят: смесена
обществено-обслужваща зона (Соо); максимална височина на застрояване до 7,5 м; максимална плътност на
застрояване (Пзастр.) - 40%; показател за интензивност на застрояване на поземления имот (К инт.) – максимум
0,8 и показател за процент на озеленяване (Позел.) - минимум 50%. Основното застрояване в имота да се определи
с ограничителни линии, отстоящи на 3 м от страничните граници на имота и на 5 м от дъното на имота и пътя.
Проектът да се изработи в обем и съдържание съгласно Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове и в съответствие с техническо задание по чл. 125 от ЗУТ. Към ПУП-ПЗ да се
изработи специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура и комуникационнотранспортен план.
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 – ПЗ за поземлен
имот с идентификатор 73626.91.488 по кадастрална карта на землището на гр. Търговище.
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, чл. 8, ал.1 от
Закона за общинската собственост, чл. 37в, ал. 16 и ал. 17, във връзка с ал. 4 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общински съвет – Търговище:
1.Дава съгласие за предоставяне на имотите – полски пътища и напоителни канали, които не функционират, по
цена в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, на ползвателите на съответните
масиви за стопанската 2016-2017 година, с изключение на следните:

В процес на
изпълнение.
АЧОС № 2807 от
27.03.2017 г.

В процес на
изпълнение.

Решението е връчено
на заинтересованото
лице за възлагане
изработването на
ПУП-ПЗ за негова
сметка.

Изпратено в ОД
Земеделие, получена
информация за
ползваните пътища и
сключени
едногодишни
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Решение № 10

Решение № 11

- Землище с. Алваново: № 0.255;
- Землище с. Божурка: № 15.19;
- Землище с. Буховци: № 0.10, № 0.7, № 0.8, № 0.18, № 0.98, № 0.121, № 1.040, № 3.033, № 3.035, № 3.036, №
12.32, № 20.028;
- Землище с. Дългач: № 0.50, № 0.63, № 0,87, № 0.89, № 0. 126, № 0.131, № 0.193,
№ 0.194;
- Землище с. Макариополско: № 0.509, № 1.4, № 1.9, № 11.19, № 17.26, № 38.4,
№ 40.1;
- Землище с. Надарево: № 5.11, № 6.10, № 22.1, № 25.7, № 48.514;
- Землище с. Осен: № 0.517, 0.518, 0.520, 0.525, 0.528;
- Землище гр. Търговище: част от № 5.1 и част от 9.1 на границата с горски имот
№ 0.134 в землището
на с. Давидово;
- Землище с. Цветница: 1,000 дка в северната част на № 14.29, 0.99;
- всички пътища, които служат за достъп на животните до пасищата и местата за водопой;
- всички пътища, които служат за достъп до горските територии.
Ползвателят, на който се предоставят полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и
заявени за ползване в реални граници.
2. Пътищата, обслужващи трайни насаждения, но не осигуряващи достъп до други имоти, могат да се отдадат за
едногодишно ползване, след подаване на заявление от собственика на трайното насаждение, при цена в размер на
средното годишно рентно плащане за съответното землище.
3.Възлага на Кмета на Община Търговище да уведоми директора на ОД „Земеделие” гр. Търговище за настоящото
Решение.
1. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА 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 2016 г.2017 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.
2. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36б, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, Общински съвет – Търговище приема Годишен план за действие за 2018 г. по изпълнение
на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.
3. На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.36б, ал.5 Общински съвет Търговище възлага на
Кмета да предостави Годишния план за действие за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на
социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г. по електронен път на изпълнителния директор на
Агенция за социално подпомагане в 14 дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално
подпомагане.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 1, т.1, предл. 2 от Правилника
за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Търговище дава съгласие за увеличаване
капацитета от 8 места на 12 места на Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с
потребност от постоянни медицински грижи, към Комплекса за здравно – социални услуги – гр. Търговище,
считано от 01.04.2017 г.

договори.

Изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална
дирекция за
социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх.№ 24-00146/08.02.2017 г.
Изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална здравна
инспекция“ – гр.
Търговище с писмо с
изх.№ 32-00Страница 8 от 38

Решение № 12

1.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА Общински съвет – Търговище отменя Решение №15 по
Протокол №9 от 31 май 2016 г. за увеличаване капацитета на „Защитено жилище за лица с тежки психични
разстройства“ към Комплекс за психично-здравни грижи в общността в кв. Бряг от 10 на 14 места считано от
01.01.2017 г.
2.
На основание чл.21, ал. 1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с ал.1, т.1, предл. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Търговище дава съгласие за
разкриване на второ Защитено жилище за лица с психични разстройства с капацитет 4 места, към КПЗГО в кв.
Бряг, като държавна делегирана дейност, считано от 01.04.2017 г.

Решение № 13

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.36 „в“, ал.2, т.2 б. „б“ и т. 4, б. „е“, б. „аа“ от Правилника за
прилагане на закона за социално подпомагане, Общински съвет – Търговище изменя Решение №14 по Протокол
№10 от 30 юни 2016 г., както следва: думите „01.01.2017 г.“ се изменят на „01.04.2017 г.“, думите „Защитено
жилище за хора с психични разстройства“ се изменят на “Защитено жилище за лица с психични разстройства“ ,
думите „капацитет 12 места“ се изменя на „капацитет 8 места“ и думите „Дневен център за хора с увреждания“ се
изменя на „ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“
2.На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет - Търговище възлага на Кмета на Община
Търговище да изготви и внесе предложението за разкриване на социалните услуги до Изпълнителния директор на
Агенцията за социално подпомагане чрез Директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане” гр.
Търговище.
Настоящото решение е неразделна част от Решение №14 по Протокол №10 от 30.06.2016 г. на Общински съвет
Търговище.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с ал.1, т.1, предл. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Търговище дава съгласие за разкриване на Дом
за стари хора с капацитет 40 места, в гр. Търговище, бул. „29-ти януари” № 16, като делегирана от държавата
дейност, считано от 01.04.2017 г.

Решение № 14

Решение № 15

Решение № 16

На основание чл.22, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични
вещества и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общински съвет Търговище:
1.Приема Отчета за дейността на Общински съвет по наркотични вещества за 2016 год.;
2.Приема Общинска програма за борба с наркотиците 2017-2018 год.
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.16, ал.1 и във връзка с чл.15, ал.3 от Закона за младежта, Общински съвет
– Търговище приема Общински годишен план за младежта за 2017г. на Община Търговище.

43/08.02.2017 г.
Изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална
дирекция за
социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх.№ 24-00153/08.02.2017 г.
Изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална
дирекция за
социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх.№ 24-00144/08.02.2017 г.
Изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална
дирекция за
социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх.№ 24-00197/15.02.2017 г.
Отчетът и
общинската програма
са приети.
Изпълнено и
изпратен в Областна
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Решение № 17

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от Указ №2773/23.12.1980 г. за опрощаване на
несъбираеми дългове към държавата и чл.98, т.12 от Конституцията на Република България, Общински съвет –
Търговище не намира основание да даде положително становище по молбата на Изет Расимов Шабанов, от с.
Подгорица, община Търговище, ул. „Гео Милев“№8 за опрощаване на публични задължения към държавата в общ
размер на 4 831,37 лв., представляващи глоби по фишове и наказателни постановления издадени от Областна
дирекция на МВР – гр. Търговище и община Търговище и задължения за задължителни осигурителни вноски.
ПРОТОКОЛ № 18 от 28.02.2017 г.
Решение № 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:
1.Упълномощава Митко Веселинов Панайотов – зам. кмет на Община Търговище, като гласува по точките от
дневния ред, както следва:
По т. 1. – Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК - Търговище за 2016г., в изпълнение на
чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК
По представения проект на решение– дава съгласие.за приемане на годишния отчет за дейността на Асоциация
по ВиК - Търговище за 2016г., в изпълнение на чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК – гласува
„за“.
По т. 2. – Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК - Търговище за 2016 г., в
съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК
По представения проект на решение –дава съгласи за приемане на отчета за изпълнението на бюджета на
Асоциация по ВиК - Търговище за 2016 г., в съответствие с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВИК – гласува „за“.
По т. 3.- Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК - Търговище за 2017 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и
чл. 9, ал. 2, и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК.
По представения проект на решение – дава съгласие.за приемане на бюджета на Асоциация по ВиК - Търговище
за 2017 г., съгласно чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ и чл. 9, ал. 2, и чл. 21, ал. 1 от ПОДАВИК. – гласува „за“.
По т. 4.- Съгласуване на план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг в
съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води, и програма за управление на
отпадъците (включително утайките) на "ВиК" ООД, гр. Търговище, съгласно чл. 5.5 (а) от Договора за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК състемите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни
и канализационни услуги.
По представения проект на решение – дава съгласие.за съгласуване на плана за опазване на околната среда,
включително план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на
отпадъчни води, и програма за управление на отпадъците (включително утайките) на "ВиК" ООД, гр. Търговище,
съгласно чл. 5.5 (а) от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК състемите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги – гласува „за“.
По т. 5. – Разни (сведение и обсъждане) – не гласува.
Решение № 2
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 48, ал. 2 и ал. 4 от НПУРОИ,

администрация с
писмо с изх.№ 61-0030/31.01.2017 г.
Изпълнено и
изпратено в
администрацията на
президента с писмо с
изх. № 02-051/07.02.2017 г.
Решението е
изпълнено.

Заповед № З-01-188
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Решение № 3

Решение № 4

Общински съвет-Търговище предоставя безвъзмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години в полза на
Комисията за защита на потребителите с БУЛСТАТ 121516918 част от имот – частна общинска собственост,
представляващ стая № 9 на III-ти етаж от сграда на пл. „Стоян Мавродиев” с площ 48.00 кв.м. съгласно АОС №
3071 от 20.10.2004 г.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор 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 № 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 № 73626.155.900 с площ 470.00 кв.м., категория „трета” (съгласно АОС № 2718/2016 г.) при начална
тръжна цена 813.00 лв. без ДДС.
2.1.2. ПИ № 73626.155.901 с площ 206.00 кв.м., категория „трета” (съгласно АОС № 2719/2016 г.) при начална
тръжна цена 356.00 лв. без ДДС.
2.1.3 ПИ № 73626.164.889 с площ 791.00 кв.м., категория „пета” (съгласно АОС № 2641/2016 г.) при начална
тръжна цена 1368.00 лв. без ДДС.
2.2. Местност „Кованлъка”
2.2.1. ПИ № 73626.180.59 с площ 1387.00 кв.м., категория „пета” (съгласно АОС № 2782/2017 г.) при начална
тръжна цена 3107.00 лв. без ДДС.
2.3. Местност „Чокя”
2.3.1. ПИ № 73626.332.904 с площ 1209.00 кв.м., категория „пета” (съгласно АОС № 2783/2017 г.) при начална
тръжна цена 2297.00 лв. без ДДС.
2.3.2. ПИ № 73626.332.905 с площ 845.00 кв.м., категория „пета” (съгласно АОС № 2784/2017 г.) при начална
тръжна цена 1606.00 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.
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. ПИ № 73626.524.292 предмет на настоящата докладна записка
подробно описан в т. 2.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 40, ал. 1, т. 2 от НПУРОИ, Общински съвет
- Търговище определя цена на ПИ № 73626.524.292 с площ 945.00 кв.м. (върху, който е построена сграда
собственост на Хюсеин Ремзиев Хюсеинов) находящ се в град Търговище, кв. Бряг, представляващ „земя за
земеделски труд и отдих”, съгласно АОС № 2716/25.08.2016 г. в размер на 1493.00 лв. без ДДС и данъчна оценка
103.30 лв. Така определенaтa ценa e изготвенa съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ.

от 20.03.2017 г. и
Договор № Д-01-71
от 11.04.2017 г.

Обявен търг за
продажба на
12.04.2017 г.

Заповед № З-ОС-30
от 23.03.2017 г.
Договор № Д-ОС-34
от 22.05.2017 г.
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Решение № 5

Решение № 6

Решение № 7

3. Възлага на кмета на Община Търговище да издаде заповед и подпише договора за продажба на имота.
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. ПИ № 73626.162.935 предмет на настоящата докладна записка
подробно описан в т. 2.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 40, ал. 1, т. 2 от НПУРОИ, Общински съвет
- Търговище определя цена на ПИ № 73626.162.935 с площ 1031.00 кв.м. (върху, който е построена сграда
собственост на Росица Станимирова Пенева) находящ се в град Търговище, местност „Драка”, представляващ
„земя за земеделски труд и отдих”, съгласно АОС № 2785/01.02.2017 г. в размер на 1784.00 лв. без ДДС и данъчна
оценка 136.40 лв. Така определенaтa ценa e изготвенa съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ.
3. Възлага на кмета на Община Търговище да издаде заповед и подпише договора за продажба на имота.
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. ПИ № 73626.163.489 предмет на настоящата докладна записка
подробно описан в т. 2.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 40, ал. 1, т. 2 от НПУРОИ, Общински съвет
- Търговище определя цена на ПИ № 73626.163.489 с площ 998.00 кв.м. (върху, който е построена сграда
собственост на Иван Йорданов Иванов) находящ се в град Търговище, местност „Драка”, представляващ „земя за
земеделски труд и отдих”, съгласно АОС № 2547/09.02.2016 г. в размер на 1727.00 лв. без ДДС и данъчна оценка
128.60 лв. Така определенaтa ценa e изготвенa съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ.
3. Възлага на кмета на Община Търговище да издаде заповед и подпише договора за продажба на имота.
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) и с чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на
земеделските земи (ППЗОЗЗ), Общински съвет Търговище дава предварително съгласие за промяна
предназначението и определяне на трасе „за транспортна инфраструктура” на общински поземлени имоти №
73626.113.1 и част от ПИ №73626.202.177 (с площ 24кв.м) по КК за землището на гр. Търговище . На основание
чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ Общински съвет Търговище определя срок на валидност на предварителното съгласие – 2
години.
2.
„Стройкомерс - ТТ” ЕООД да извърши за своя сметка: процедурите по ЗОЗЗ за промяна на
предназначението на общински поземлени имоти с идентификатори № 73626.113.1 и част от ПИ № 73626.202.177
по КК за землището на гр. Търговище; да отрази промяната в кадастралната карта и да изгради пътна връзка към
ПИ № 73626.113.7.
3.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 5 от ЗУТ, Общински съвет Търговище
разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за подобект: „Обслужващ път към имот
№ 73626.113.7”, за обект : „Търговско-складова база” в имот с идентификатор 73626.113.7, местност „Първи
долап” в землището на гр. Търговище”.
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.
4.
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,

Заповед № З-ОС-29
от 17.03.2017 г.
Договор № Д-ОС-30
от 11.05.2017 г.

Заповед № З-ОС-28
от 16.03.2017 г.
Договор № Д-ОС-27
от 28.03.2017 г.

Решението е връчено
на заинтересованото
лице за възлагане
изработването на
ПУП-ПП за негова
сметка.
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Общински съвет Търговище одобрява заданието по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – парцеларен план.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

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 № 73626.176.992 (проектен) по кадастралната карта за землището на гр.
Търговище да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, с който за имота да се определи
вилна устройствена зона с преобладаващо застрояване с малка височина до 7 м, на два етажа и кота било с
максимална височина до 10 м, плътност на застрояване - максимално 30 %, минимална озеленена площ - 60 % (½
висока дървесна растителност) и Кинт. - максимално 0,6. Основното застрояване в имота се определя с
ограничителни линии на застрояване, отстоящи на 4 м от югозападната и североизточната кадастрална граница на
ПИ № 73626.176.992 (проектен), и на 3 м от прилежащия път с идентификатор 73626.176.594. Към поземлен имот
№73626.176.993 (проектен) ограничителната линия на застрояване се определя да отстои на 6 м.
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.
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Търговище
разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура - водопровод към поземлен имот с идентификатор 73626.316.38 по кадастрална карта за
землището на гр.Търговище.
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 – парцеларен план.
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 /ЗМСМА/,
чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Общински съвет
Търговище:
1. Дава съгласие за предоставяне на пасища, мери и ливади, от общинския поземлен фонд за общо и
индивидуално възмездно ползване от земеделски стопани-животновъди, отглеждащи пасищни животни на
територията на община Търговище и определя правила за ползването им. Предоставянето на пасища, мери и
ливади да се извършва в съответствие с обезпечеността на животинска единица по населени места /Приложения №
№ 1, 2 и 3 - годишен план за паша с разпределение за общо и индивидуално ползване и правила за ползване на
пасищата, мерите и ливадите/.
2. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, определени за индивидуално ползване да се
отдават под наем за 5 стопански години по реда на чл. 24а, ал. 6,
т. 4 от ЗСПЗЗ на собственици или ползватели
на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по процедурата, определена в чл. 37и от

ПУП-ПЗ е разгледан
и приет от ОЕС по
УТ с Решение №12
от 15.06.2017 г.
Предстои издаване
на Заповед за
одобряване.

ПУП-ПП е одобрен с
Решение №14 по
ПРОТОКОЛ
№23/31.05.2017 Г. на
Общински съвет
Търговище.
Предстои влизането
му в сила.
1.
Протокол
за
разпределение
на
пасища,
мери
и
ливади
за
пет
годишен период за
стопанската
2017/2022 г.
2.
Кметовете
по
населени
места
отчитат такса пасища
на каса № 16
3. Предстои търг по
чл. 37и, ал. 13-
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Решение № 11

Решение № 12

Решение № 13

ЗСПЗЗ.
3. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд да се отдават под наем чрез
търг за 1 година по цени, определени на пазарен принцип, посочени в Приложение № 2, като за участие в търга се
допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ.
4. Останалите, свободни площи пасища, мери и ливади, общинска собственост, след провеждане на търга по
т. 3, да се отдават под наем за 1 година чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица,
които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.
5. Пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд, определени за общо ползване, да се ползват от
земеделските стопани-животновъди, притежаващи животни, включени в списъците, изготвени от кметове на
кметства, съгласно § 2д от ДР на ЗСПЗЗ, след заплащане на таксата, определена от Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Търговище.
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 промяна 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. и Решение №20 по Протокол №16/22.12.2016 г. на
Общински съвет Търговище, както следва:
По междуселищна автобусна линия Търговище-Пайдушко, в маршрутното разписание да се промени часовия
график на курса от 06,15 ч. на 07,30 ч. от гр. Търговище.
Промяната в маршрутното разписание да се изпълнява от 01.03.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, във връзка с чл. 12, т. 1 от Закона за туризма, Общински
съвет – Търговище
1.
Приема отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Търговище
през 2016 г.
2.
Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Търговище през 2017 г.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка чл. 142, ал. 1 и ал. 2 и чл. 143, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование и чл. 42 и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование Общински съвет Търговище:
Приема Система от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на град Търговище.

отдаване само
животновъди-чака
потвърждение
разпределението
протокола.

на
се
на
по

В маршрутното
разписание на
автобусна линия
ТърговищеПайдушко е
променен часовият
график на курса от
06,15 ч. на 07,30 ч. от
гр. Търговище.
Промяната се
изпълнява от
01.03.2017 г.
По т.1- отчетът е
приет; По т.2програмата е приета,
като до момента е
взето участие в
международна
туристическа борса
ВАКАНЦИЯ/СПА
ЕКСПО - София
Решението е
изпълнено. Издадена
е Заповед № З-01140/28.02.2017 г. на
кмета на община
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Решение № 14
Решение № 15

Решение № 16

Решение № 17
Решение № 18

Тази Система влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет Търговище и може да бъде изменяна или
допълвана по реда на нейното приемане.

Търговище за
утвърждаване на
График на
дейностите по
приема на деца за 1
клас от училищата на
територията на гр.
Търговище.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН Общински съвет Търговище приема
отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в Община Търговище през 2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, чл. 7, ал. 2, т. 1 и ал. 4, т. 3
от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, Общински съвет Търговище:
1.
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски Съвет за отпускане на персонална пенсия от
починал родител на детето Юлиан Златев Златев с ЕГН: 054701XXXX, чрез НОИ - гр.София.
2.
Възлага на Кмета на Община Търговище да изпрати приписката на НОИ – гр. София.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 4, ал. 1 от Наредба за условията и реда за
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, Общински съвет Търговище утвърждава
Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище за 2017 г.

Отчетът е приет.

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява извършените разходи за
командировки в страната за ІV-то тримесечие на 2016 г. на д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище за
280,65 лв. и на Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище за 10,00 лв.
1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, в съответствие с
чл. 64, ал. 3 и чл. 70, ал. 1 от Закона за концесиите, във връзка с чл. 20а от Закона за задълженията и договорите,
Общински съвет Търговище дава съгласие Кмета на Община Търговище да подпише допълнителни споразумения
за изменение и допълнение към всички сключени договори за концесии на язовири – публична общинска
собственост, по приложен Проект на Допълнително споразумение към договори за концесия на язовири –
публична общинска собственост, както следва:
1.1. Договор №Д-01-279/05.11.2013 г. „Язовир „Макариополско”, с. Макариополско, община Търговище”;
1.2. Договор №Д-Кн-1/27.02.2014 г. „Язовир „Стража”, с. Стража, община Търговище”;
1.3. Договор №Д-Кн-2/16.05.2014 г. „Язовир „Голямо Ново - 1”, с. Голямо Ново, община Търговище”;
1.4. Договор №Д-Кн-3/22.05.2014 г. „Язовир „Голямо Ново - 2”, с. Голямо Ново, община Търговище”;
1.5. Договор №Д-Кн-5/30.06.2014 г. „Язовир „Баячево”, с. Баячево, община Търговище”;
1.6. Договор №Д-Кн-6/29.07.2014 г. „Язовир „Божурка”, с. Божурка, община Търговище”;
1.7. Договор №Д-Кн-7/25.09.2014 г. „Язовир „Търновца”, с. Търновца, община Търговище”;

Изпратено решение в
Министерски съвет с
писмо с изх. № 6600-73/06.03.2017 г
Решението е
изпълнено.
Комисията по
стипендиите работи,
съгласно утвърдената
програма.
Решението е
изпълнено.
Решението е
изпълнено.
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1.8. Договор №Д-Кн-8/29.09.2014 г. „Язовир „Вардун - 2”, с. Вардун, община Търговище”;
1.9. Договор №Д-Кн-3/27.08.2015 г. „Язовир „Мировец”, с. Мировец, община Търговище”.
ПРОТОКОЛ № 19 от 31.03.2017 г.
Решение № 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, и предвид Заповед № 43/04.10.2016 г. на
директора на II-ро ОУ “Никола Йонков Вапцаров” гр. Търговище за завишаване бюджета на училището за 2016 г.
с 200 лв. във връзка с получени средства от дарения, извършва към 04.10.2016 г. следната промяна по бюджета на
Общината за 2016 г
Решение № 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 01.04.2017 г. следната
промяна по бюджета на Общината за 2017 г
Решение № 3
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.
04. 2017 година, намалява плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище за 2017 година в
размер на 48 200 лв
Решение № 4
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 във връзка с чл. 23, т. 4 от Закона за регионалното развитие
/ЗРР/, Общински съвет Търговище одобрява Годишен отчетен доклад за 2016 г. за наблюдение изпълнението на
Общински план за развитие на Община Търговище за 2014-2020 г.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да предостави копие от доклада по т. 1 на председателя на областния
съвет за развитие на Област Търговище, съгласно чл. 91, ал. 7 от Правилника за прилагане на закона за
регионалното развитие /ППЗРР
Решение № 5
На основание чл.21. ал.2 от ЗМСМА и чл. 52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет –
Търговище приема Годишния отчет за 2016 г. по изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на
територията на Община Търговище за периода 2015-2020 година”.
Решение № 6
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.8 от ЗНА 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:
Решение № 7
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка
с чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/,
чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ и съобразно Указ № 883 за прилагане на закона за нopмaтивнитe aктoвe, Общински
съвет Търговище приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за стимулиране на
деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, както следва:

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.

Програмата е приета.
Решението е
изпълнено.
Решението е
изпълнено.
Комисията по
стипендиите работи,
съгласно изменената
и допълнена
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На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.4 от ЗМДТ, във връзка с чл.9б от ЗМДТ и чл.16, ал.1, т.14 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 закона за публично-частно
партньорство, Общински съвет Търговище възлага на „Общински пазари“ ЕООД да събира местни такси за
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна и внася прихода от тези такси в
общинския бюджет.
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 31.12.2019 година, безвъзмездно право на управление на
Агенция за социално подпомагане град София с ЕИК 121015056, върху част от имот – публична общинска
собственост, представляващ стая № 53 с площ 8.10 кв.м. на III-ти етаж в административната сграда на Община
Търговище, град Търговище, пл. „Свобода”, за нуждите на проект „Повишаване на капацитета на служителите в
сферата на закрила на детето, социалните услуги и социалното подпомагане” договор №BG05M9OP001-3.006-0001
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020.
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. 3, ал. 2, т. 1 от ЗОС и чл. 5, ал. 3 от НПУРОИ, Общински съветТърговище обявява в публична общинска собственост ПИ № 73626.510.342 с площ 8038.00 кв.м., представляващ
част от УПИ IX в кв. 146, град Търговище, подробно описан в Акт за частна общинска собственост №
2986/14.09.2004 г.
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 ПИ №
73626.510.342 - публична общинска собственост с площ 800 кв.м., за обособяване на терен с цел изграждане на
детско учебно игрище за открита експозиция сред природата, находящ се в УПИ IX, кв. 146, град Търговище, за
срок от 10 (десет) години и начална тръжна цена 600.00 лв./год. без ДДС, определена съгласно Наредбата за
базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество. Участника спечелил публичния търг с тайно
наддаване се задължава да изгради за собствена сметка и спортна площадка с фитнес уреди в непосредствена
близост до наетия терен в полза на Община Търговище. В договора за наем на терена за изграждане на детско
учебно игрище за открита експозиция сред природата да бъде вписано задължение на наемателя да осигури
обществен достъп за ползване върху наетия терен.
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. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 във връзка с чл. 138 от ТЗ и чл. 27 от Наредбата за реда
за упражняване правата на собственост на община Търговище в търговските дружества с общинско участие в

Наредба, като на свое
заседание на
10.05.2017 г. присъди
общо 30 стипендии
на даровити деца и
младежи.
Решението е
изпълнено.

Заповед № З-01-251
от 20.04.2017 г.
Договор № Д-01-97
от 22.05.2017 г.

Проведен търг на
17.05.2017 г.

Решението е
изпълнено.
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капитала, за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, Общински съвет Търговище упълномощава д-р Георги Георгиев за представител на Община Търговище в извънредното Общо
събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД да участва в същото, насрочено на 07.04.2017 г. от 10.00 ч. в
кабинета на Изпълнителния директор с адрес гр. Търговище, кв. „Запад” и да гласува по точките от дневния ред
както следва:
1.1. Приемане на разработената от Съвета на директорите програма, която да съдържа конкретни мерки за
подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчивото
развитие на дружеството – „ГЛАСУВА ЗА”
2. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание па акционерите приема
предложената промяна в състава на съвета на директорите, чрез освобождаване на настоящия съвет на
директорите в състав: Иван Василев Светулков. Явор Димитров Александров и Иван Георгиев Тянев и избиране
на нов четиричленен съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков. Явор Димитров Александров, Иван
Георгиев Тянев и Любомир Бончев Василев - „ГЛАСУВА ЗА”.
3. Определяне мандат на новоизбрания еьвет на директорите проект на Решение: Общото събрание на
акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите- „ГЛАСУВА ЗА”.
4. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бьде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна
заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закопа за лечебни iе заведения,
като членовете на съвет на директории, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното
възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт„ГЛАСУВА ЗА”.
5. На основание чл. 31 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, упълномощеният представител на Община Търговище в десет дневен срок от
провеждането на Общото събрание на „МБАЛ-Търговище” АД, гр. Търговище да представи доклад до Общински
съвет гр. Търговище.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, чл. 40, ал. 1 във връзка с чл. 21, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 8,
ал. 1, т. 2 и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ и чл. 21, ал. 5 от ЗОС, Общински съвет – Търговище разрешава да бъде
извършена замяна на част от частен поземлен имот № 75, за който е отреден УПИ Х-75 кв. 16 съгласно
действащия ПУП на село Твърдинци с площ 105.00 кв.м. попадащ в улица с о.т. 42-43-44 при цена 263.00 лв. без
ДДС с общинско предаваемо място с площ 95.00 кв.м. при цена 240.00 лв. без ДДС и данъчна оценка 198.40 лв.
Община Търговище се задължава да възстанови разликата в стойността на имотите в размер на 23.00 лв. на
собственика на частния имот Сезгин Ахмед Хюсеин.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор за замяна на недвижимите имоти.
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

Заповед № З-ОС-40
от 19.04.2017 г.
Договор № Д-ОС-33
от 19.05.2017 г.

Проведен търг на
17.05.2017 г.
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с имотите общинска собственост през 2017 г. така описаният в т. 2 общински поземлен имот, частна общинска
собственост, находящ се в землището на село Алваново.
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, Общински съвет - Търговище дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване на ПИ № 000237 с площ 2000 кв.м., категория „трета”, находящ се в землището на село Алваново
(съгласно АОС № 2688/29.06.2016 г.) при начална тръжна цена 1 700.00 лв. без ДДС и данъчна оценка 225.40 лв.
Участникът спечелил публичния търг се задължава да осигури достъп на собственика на шахтовия кладенец до
съоражението.
3. Възлага на кмета на Община Търговище да организира тръжната процедура съгласно глава VIII от НПУРОИ и
подпише договора 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
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 преместваем обект – „Стъклен кафепавилион” за търговска дейност с площ 30.00 кв.м., находящ се на пл. „Независимост” в град Търговище, за срок
от 5 (пет) години и начална тръжна цена 8640.00 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.
Не се приема докладна записка за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост на
основание чл. 14, ал. 7 от ЗОС – ул. „Братя Миладинови”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Общински съвет - Търговище утвърждава цена на услуга за участие на
фирмите-изложители за периода от 8 до 14 май 2017 година, както следва:
А) 50 /петдесет/ лева за кв.м. изградена модулна конструкция в закрита площ без включен ДДС;
Б) 40 /четиридесет/ лева за кв.м. свободна закрита площ без включен ДДС;
В) 20 /двадесeт/ лева за кв.м. свободна покрита площ /шатра/ без включен ДДС;
Г) 15 /петнадесет/ лева за свободна открита площ до 50 кв.м. без включен ДДС.
Д) 13 /тринадесет/ лева за свободна открита площ от 50 до 100 кв.м. без включен ДДС.
Е) 10 /десет/ лева за свободна открита площ над 100 кв.м. без включен ДДС.
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 на подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „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.
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.

Проведен търг на
17.05.2017 г.

Решението не се
приема.
Решението е
изпълнено.

ПУП-ПП е разгледан
и приет с решение
№3 по протокол
№5/11.05.2017 г. на
ОЕС по УТ.
Предстои
одобряването на
ПУП-ПП с решение
на Общински съвет –
Търговище.
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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 №73626.526.1073 по КК за землището на гр. Търговище да се
изработи ПУП – план за застрояване, с който за имота да се определи вилна устройствена зона с преобладаващо
застрояване с малка височина до 7 м, на два етажа и кота било с макс. височина до 10 м, Плътност на застрояване –
макс. 30 %, мин. озеленена площ - 60 % (½ висока дървесна растителност) и Кинт-макс.0,6. Основното застрояване
в имота се определя с ограничителни линии на застрояване, отстоящи на 4 м от южната и северната кадастрални
граници на ПИ № 73626.526.1073, на 6 м от западната граница и на 10 м от прилежащия път с идентификатор №
73626.123.1.
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.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, Общински съвет Търговище
разрешава да се изработи Подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Ремонтно-възстановителни
работи по трасето на ГО „Търговище” при подводен преход на Соколовско дере в района на км 8,4” през
поземлени имоти в землището на с. Голямо Соколово, община Търговище.
Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените планове.
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 – парцеларен план.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона
за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ДВ бр. 62 от 2010 г.
доп. бр. 61 от 2016 г), във връзка с чл. 45ж, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, Общински съвет Търговище предоставя на ОСЗ гр. Търговище следния проектен
имот в землището на с. Твърдинци, общ. Търговище:
- № 005009 – нива, с площ 19,800 дка;
за изпълнение на Решение № 672/12.12.2006 г. на Търговищкия районен съд за възстановяване правото на
собственост на наследниците на Хасан Сюлейманов Мустафов, б. ж. на с. Твърдинци, общ. Търговище, чрез план
за земеразделяне.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Търговище добавя нова точка IV към Решение
№14 по Протокол №10 от 30 юни 2016 г., както следва: „IV. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36в,
ал.3, т.2, и ал. 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, във връзка с чл. 18
„а“, ал. 11 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/ Общински съвет – Търговище възлага на кмета на Община
Търговище да проведе конкурс за управление на социалната услуга след разкриването й като държавна делегирана
дейност.“
Настоящото решение е неразделна част от Решение №14 по Протокол №10 от 30.06.2016 г. на Общински съвет
Търговище.

Решението е връчено
на заинтересованото
лице за възлагане за
негова сметка
изработването на
ПУП-ПЗ.

Решението е връчено
на заинтересованото
лице за възлагане за
негова сметка
изработването на
ПУП-ПП.

Решението е
изпратено до ОС по
земеделие.

Решението е
изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална
дирекция за
социално
подпомагане“ – гр.
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Решение № 22

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Търговище изменя Решение №14 по Протокол
№17 от 26 януари 2017 г., както следва: заличава думите: „бул. „29 януари“ №16“ и „Приложение от „Алфамед
Хоспис“ ООД“ и приема нова т. 2. „т.2. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.2, и ал. 10 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане /ППЗСП/, във връзка с чл. 18 „а“, ал. 11 от Закона за
социално подпомагане /ЗСП/ Общински съвет – Търговище възлага на кмета на Община Търговище да проведе
конкурс за управление на социалната услуга след разкриването й като държавна делегирана дейност.“
Настоящото решение е неразделна част от Решение №14 по Протокол №17 от 26.01.2017 г. на Общински съвет
Търговище.

Решение № 23

1.На основание чл 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл.8, ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС, поради извършената
продажба на общински жилища на асрес:гр.Търговище кв.”Запад” бл.70, вх.А, ет.4, ап.10; кв.”Запад” бл.48, вх.А,
ет.1, ап.3; бул.”Митрополит Андрей” N 85, вх.Б, ет.1, ап.2,; кв.”Запад” бл.72, вх.А, ет.2, ап.5; кв.”Запад” бл.72,
вх.Б, ет.5, ап.14 ; бул.”Митрополит андрей” N 74, ет.2, ап.4; кв.”Запад” бл.37, вх.В, ет.7, ап.20; кв.”Запад” бл.41,
вх.Б, ет.1, ап.3; кв.”Запад” бл.41, вх.Б, ет.1, ап.3; ул.”Паисий” №17, вх.Д,ет.8, ап.23; кв.”Запад” бл.45, ет.9, ап.47;
ул.”Драва” №20; с.Търновца, ул.”Странджа” №2; кв.”Запад” бл.72, вх.Б, ет.4, ап.12 и с.Пробуда, ул.”Юрий
Гагарин” № 3 да бъдат извадени от списъка на ал.1 и чл.42, ал.2 от ЗОС , във връзка с премахнатите
общинските жилища на адрес:гр,Търговище, ул.Въча” № 1.; ул.Трапезица” № 54.; ул.Трапезица” № 56 и
ул.Трапезица” № 58 да бъдат извадени от списъка на общинските жилища от фонд “Резервен”.
На основание § 17 ал. 2 от ПП ЗУПГМЖСВ разпределя набраните средства като следва:
1.За канцеларски материали - 50 лв.
2.Пряко ангажираните с дейността на Местната комисия – 1330 лв. за възнаграждение.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организацията
на дейностите в училищното образование, Общински съвет – Търговище приема следните изменения и
допълнения в Система от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас в общинските училища на
територията на град Търговище

Решение № 24
Решение № 25

Търговище с писмо с
изх.№ 24-00426/06.04.2017 г.
Решението е
изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална
дирекция за
социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх.№ 24-00425/06.04.2017 г.
Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.
Решението е
изпълнено.
Измененията и
допълненията в
Системата са
публикувани на
сайта на Община
Търговище (раздел
„Образование“ –
Образователна
структура и
инфраструктура). За
тях са уведомени 6-те
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Решение № 26

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 26 „а”, ал.2 и ал.3 от Закона за народните читалища, Общински съвет
Търговище:
1.
Приема годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Търговище през 2017 г.
2.
Упълномощава Кмета на Община Търговище да подпише договори с представляващите народните
читалища на територията на Община Търговище за финансово обезпечаване на техните програми за дейностите
през 2017 г.,съгласно решенията и протокола на комисията за разпределяне на годишната субсидия .

училища,
извършващи прием в
1 клас.
1.Решението се
изпълнява въз основа
на годишна
програма,
разработена в
изпълнение на
чл.26а. от Закона за
народните читалища,
съгласно
представените
предложения от
председателите на
Народните читалища
в Община
Търговище, за своята
дейност през 2017
година.
2. Решението е
изпълнено. Кметът и
председателите на
читалищата са
подписали договори,
за финансово
обезпечаване на
техните програми,
съгласно Заповед за
назначаване на
комисията за
разпределяне на
годишната субсидия
на читалищата в
община Търговище
за 2017 година с № 301-63/31.01.2017 г. и

Протокол от
заседанието на
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комисията от
22.02.2017 г.
Решение № 27

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 Нихал Юсмен Сабри с ЕГН: 114412XXXX, чрез НОИ - гр.София.
2.Възлага на Кмета на Община Търговище да изпрати приписката на НОИ – гр. София.
Решение № 28 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:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски Съвет за отпускане на персонална пенсия от починал
родител на детето Никълс Ивелинов Костадинов с ЕГН: 034711XXXX, чрез НОИ - гр.София.
Възлага на Кмета
ПРОТОКОЛ № 20 от 27.04.2017 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. и Указание БЮ № 1/08.02.2017 г. на Министерство на
финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г.
1.
Одобрява „Бюджетна 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 –
Приложение № 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 – Приложение № 6 г.
Решение № 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 и чл. 14, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище и предвид обезпечаването със средства
местна дейност „Управление на дейностите по отпадъците“ към Общинско предприятие „БКС-Търговище”,
извършва към 01.05.2017 г. следната промяна по бюджета на Община Търговище за 2017 г.
Решение № 3
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка
с чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, Общински съвет Търговище приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за опазване на обществения ред в община Търговище
Решение № 4
§ 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 9, предложение последно от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон и чл. 27 от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на

Изпратено решение в
Министерски съвет с
писмо с изх. № 6600-123/05.04.2017 г.
Изпратено решение в
Министерски съвет с
писмо с изх. № 6600-122/05.04.2017 г.
Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.

Измененията в
Наредбата се
прилагат при текущи
проверки.
Решението е
изпълнено.

Страница 23 от 38

Решение № 5

Общината в граждански дружества и съвместна дейност по закона за публично-частното партньорство, Общински
съвет Търговище упълномощава, г-н Христо Стойнев Харалампиев – общински съветник, като представител на
Община Търговище в редовното Общо събрание на акционерите на Професионален футболен клуб „Светкавица
1922” АД гр. Търговище, да участва в редовното Общо събрание на акционерите, насроченото за 15.05.2017 г., от
10:00 часа, в гр. Търговище, ул. „Епископ Софроний” № 32 и да гласува по точките от дневния ред, както следва:
1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 година; проект за решение – Общото
събрание приема доклада за дейността на дружеството – гласува „ЗА”;
2. Годишен финансов отчет на дружеството; проект за решение – Общото събрание приема годишен финансов
отчет на дружеството – гласува „ЗА”;
3. Доклад на одитора за 2016 година; проект за решение – Общото събрание приема доклада на одитора за 2016
година – гласува „ЗА”;
4. Отчет на Съвета на директорите за изпълнение на решенията на Общото събрание; проект за решение – Общото
събрание приема отчета на Съвета на директорите – гласува „ЗА”;
5. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им; проект за Решение –
Общото събрание освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им – гласува
„ЗА”;
6. Избор на одитор на дружеството за 2017 г.; проект за Решение – Общото събрание приема предложенията на
Съвета на директорите за избор на одитор на дружеството за 2017 година – Христо Иванов Ганчевски – диплом
0690 – гласува „ЗА”;
7. Отнасяне на печалбата за 2015 г, в размер на 66 890,80 лв. за покриване на загуби от минали години –
гласува „ЗА”;
8. Разни – Не участва в гласуването
9. На основание чл. 31 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, упълномощеният представител на Община Търговище в десет дневен срок от
провеждането на Общото събрание на Професионален футболен клуб „Светкавица 1922” АД, гр. Търговище да
представи доклад до Общински съвет Търговище.
При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 15.06.2017 г. от 14:00 часа,
на същото място.
1. На основание чл.147, ал.1 от Търговския закон, чл. 16, ал.1, т. 12 във връзка с чл. 38 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в
капитала и за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, Общински съвет –
Търговище дава съгласие за продължаване срока на договора за възлагане управлението на „АДАПТ” ЕООД, гр.
Търговище с Тодорка Берова Димитрова, считано от 31.05.2017 г. за срок от една година. Основното месечно
възнаграждение 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 и за участието на общината в
граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП.
2. Упълномощава Кмета на общината на основание чл.36 от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала и за участието на

Решението е
изпълнено.
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Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, да сключи допълнително споразумение към
договора за управление при условията на т. 1.
1.На основание чл.147, ал.1 от Търговския закон, чл. 16, ал.1, т. 12 във връзка с чл. 38 от Наредбата за реда за
упражняване правата на собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в
капитала и за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, Общински съвет –
Търговище дава съгласие за възлагане управлението на „Знаме” ЕООД, гр. Търговище на Деяна Георгиева
Вълчева, считано от 01.05.2017 г. за срок от две години. Основното месечно възнаграждение 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 и за участието на общината в граждански дружества и съвместна
дейност по ЗПЧП.
2.Упълномощава Кмета на общината на основание чл.36 от Наредбата за реда за упражняване правата на
собственост на Община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала и за участието на
общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, да сключи договор за възлагане на
управлението при условията на 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 № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане
с имотите общинска собственост през 2017 г. ПИ № 73626.180.62 предмет на настоящата докладна записка
подробно описан в т. 2.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 40, ал. 1, т. 2 от НПУРОИ, Общински съвет
- Търговище определя цена на ПИ № 73626.180.62 с площ 848.00 кв.м. (върху, който е построена сграда
собственост на Петър Христов Димитров) находящ се в град Търговище, местност „Кованлъка”, представляващ
„земя за земеделски труд и отдих”, съгласно АОС № 2557/10.02.2016 г. в размер на 1450.00 лв. без ДДС и данъчна
оценка 99.70 лв. Така определенaтa ценa e изготвенa съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ.
3. Възлага на кмета на Община Търговище да издаде заповед и подпише договора за продажба на имота.
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. УПИ VI, кв. 22 в село Пресяк предмет на настоящата докладна
записка подробно описан в т. 2.
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, Общински съвет - Търговище дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг с тайно
наддаване на УПИ VI, кв. 22 по плана на село Пресяк с площ 990.00 кв.м. и находящата се в него сграда със
застроена площ 140.00 кв.м., метална кострукция и мазе със светла площ 104.00 кв.м., масивна конструкция,
построена през 1985 г. съгласно АЧОС № 2797/15.03.2017 г. при начална тръжна цена 7 050.00 лв. без ДДС (2
050.00 лв. на земята и 5 000.00 лв. на сградата) и данъчна оценка 6 017.30 лв. (1 805.80 лв. на земята и 4 211.50 лв.
на сградата), като постигнатата на търга цена подлежи на облагане с 20% ДДС.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира тръжната процедура съгласно глава VIII от НПУРОИ и
подпише договора за продажба на имота.
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 5 от ЗУТ Общински съвет – гр.Търговище
разрешава да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване за част от поземлен имот с

Решението е
изпълнено.

Заповед № З-ОС-48
от 23.05.2017 г.
Предстои сключване
на договор.

Проведен търг на
06.06.2017 г.

Решението е връчено
на заинтересованото
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Решение № 11

идентификатор 73626.88.2 по кадастрална карта на землището на гр.Търговище, целия с площ 4,563 дка. С проекта
на ПУП-ПЗ за частта от имота с площ 2,28 дка да се определят: максимална височина на застрояване до 7,5 м;
максимална плътност на застрояване (Пзастр.) - 40%; показател за интензивност на застрояване на поземления
имот (К инт.) – максимум 0,8 и показател за процент на озеленяване (Позел.) - минимум 50%. Основното
застрояване в имота да се определи с ограничителни линии, отстоящи на 3 м от страничните граници на имота и
на 25 м от края (ръба) на платното за движение или на лентата за аварийно спиране. Проектът да се изработи в
обем и съдържание съгласно Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и
планове и в съответствие с техническо задание по чл. 125 от ЗУТ. Към ПУП-ПЗ да се изработи специализирана
план-схема за елементи на техническата инфраструктура и комуникационно-транспортен план.
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 – ПЗ за поземлен
имот с идентификатор 73626.88.2 по кадастрална карта на землището на гр. Търговище.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 2 от Закона за пчеларството, чл. 7, ал. 2 от Закона за
общинската собственост и във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Общински съвет
Търговище
1. Учредява възмездно право на ползване върху проектен имот № 000014, публична общинска собственост в
землището на с. Певец, общ. Търговище, представляващ пасище, мера, трета категория, с размер 4,000 дка, на
Мехмед Йълмазов Алиев от с. Кралево,
общ. Търговище, ул. „Г. Димитров” № 41, за устройване на
постоянен пчелин с над 10 броя пчелни семейства.
2.Определя цена на правото на ползване в размер на 48,00 лв. за стопанска година за целия имот, определена от
лицензиран оценител за пасища, мери, трета категория в землището на с. Певец, общ. Търговище.
3. Упълномощава Кмета на Общината да прекрати договор № Д-ЗЗ-180/05.12.2013 г., да издаде заповед и да
сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване, със срок до изтичане на определения с Решение №
13 по Протокол № 28/26.09.2013 г..
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 4 от ЗОС, чл. 15 от НПУРОИ, Общински съвет
Търговище реши:
1. Възлага на Кмета на Община Търговище да проведе процедура по реда на Глава осма от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – публично оповестен конкурс, за отдаване под
аренда, за срок от 20 /двадесет/ стопански години, за отглеждане на едногодишни култури при условията на
поливно земеделие и включването им в баланса на поливните площи, на следните земеделски земи:
Землище на с. Голямо Соколово:
- имот № 001005 – 19,238 дка
- имот № 001011 – 71,472 дка
- имот № 001012 – 23,038 дка
- имот № 001014 – 23,801 дка
- имот № 001015 – 96,428 дка
- имот № 011023 – 3,253 дка
Землище на с. Ралица:

лице за възлагане за
негова сметка
изработването на
ПУП-ПЗ.

Прекратен стария
договор, издадена
заповед и сключен
нов договор за
новообособения
имот.

Подготвя се
конкурсната
документация.
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Решение № 13

- имот № 003003 – 541,677 дка
- имот № 018008 – 4,897 дка.
2. Определя начална цена за всеки имот равна на достигнатата цена на последния търг за отдаване под аренда, при
която са сключени договори, а именно:
Землище на с. Голямо Соколово:
- за имот № 001005 – 52,10 лв./дка
- за имот № 001011 – 61,00 лв./дка
- за имот № 001012 – 61,10 лв./дка
- за имот № 001014 – 61,05 лв./дка
- за имот № 001015 – 61,00 лв./дка
- за имот № 011023 – 61,30 лв./дка
Землище на с. Ралица:
- за имот № 018008 – 61,20 лв./дка
- за имот № 003003 – 60,00 лв./дка
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.24а, ал.11 и
ал.12 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет-Търговище определя минимални цени за таксиметров
превоз на пътници - 0,60 лева за дневна и 0,70 лева за нощна тарифа и максимални цени - 1,20 лв. за дневна и 1,30
лв. за нощна тарифа за един километър пробег, валидни за територията на Община Търговище.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, чл. 3, ал.1 и чл.6, ал.2,
т.1 от Правилника за прилагане Закона за закрила на детето, Общински съвет – Търговище приема Общинска
програма за закрила на детето за 2017 г. на Община Търговище.

Информацията за
определените
минимални и
максимални цени за
таксиметров превоз
на пътници - 0,60
лева за дневна и 0,70
лева за нощна тарифа
и максимални цени 1,20 лв. за дневна и
1,30 лв. за нощна
тарифа за един
километър пробег,
валидни за
територията на
Община Търговище е
обявена в сайта на
Общината и е
сведена до
таксиметровите
превозвачи в
Общината.
Изпълнено и
изпратено на
Директора на
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 196,
ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование Общински съвет-Търговище
1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община
Търговище.
2. Възлага на Кмета на Община Търговище да предостави приетия по т. 1 Анализ на Областния управител на
област Търговище за изготвяне на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област
Търговище, съгласно чл.196, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование.

Решение № 15

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 4 и 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет
Търговище Приема годишен доклад за извършените читалищни дейности и изразходвани бюджетни средства от
читалищата на територията на Община Търговище за 2016 г.

Дирекция „Социално
подпомагане“ с
писмо с изх.№ 24-00538/04.05.2017 г.
Решението е
изпълнено. Приетия
по т. 1 Анализ е
изпратен на
Областния управител
на област Търговище
за изготвяне на
Областна стратегия
за подкрепа за
личностно развитие
на децата и
учениците в област
Търговище 20172018 г.
В изпълнение на
Закона за народните
читалища, чл.26а, ал.
4 и 5, председателите
на читалищата,
представят ежегодно
своите доклади за
осъществените
читалищни дейности
и за изразходваните
от бюджета средства,
през предходната
година. В
определения срок
всички читалища на
територията на
община Търговище
внесоха отчетните си
материали.
Информацията от тях
е обобщена и
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Решение № 17
Решение № 18

Решение № 19

Решение № 20

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:
Дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски Съвет за отпускане на персонална пенсия от починал
родител на децата Феим Алексиев Стефанов с ЕГН: 034614XXXX и Ипек Алексиева Стефанова с ЕГН:
054205XXXX, чрез НОИ - гр. София.
Възлага на Кмета на Община Търговище да изпрати приписката на НОИ – гр. София.
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява извършените разходи за
командировки в страната за І-то тримесечие на 2017 г. на д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище общо
за 261.30 лв. и на Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище общо 110,65 лв.
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 №
4/19.04.2017г. 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.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36в, ал.3, т.1, във връзка с ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, Общински съвет – Търговище дава съгласие за намаляване капацитета на
Защитено жилище за лица с психични разстройства от 10 на 8 места, към КПЗГО в кв. Бряг, считано от 01.06.2017
г, поради следните мотиви:
В изпълнение на новите изисквания на § 1, т. 27 от Допълнителни разпоредби на Правилника за прилагане на
Закона социално подпомагане /ППЗСП/ /обнародвани в ДВ, бр. 89 от 2016 г./, капацитет предвиден за тази
социална услуга е до 8 места.
Защитеното жилище в кв. Бряг е единствената резидентна социална услуга за лица с психични разстройства на
територията на община Търговище, поради което е предвиден максималния допустим капацитет от 8 места.
Намаляването на капацитета на защитеното жилище е съобразено със Стратегията за развитие на социалните
услуги в община Търговище 2016 г.- 2020 г. и с Плана за развитие на социалните услуги в община Търговище за
периода 2016-2017 г.
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 №10 от 30 юни 2016 г., изм. с Решение №13 по
Протокол №17 от 26 януари 2017 г., изм. с Решение №21 по Протокол №19 от 31 март 2017 г.
2.Общински съвет – Търговище дава съгласие за разкриване на социалните услуги „Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания“ с капацитет 30 места, считано от 01.05.2017 г. като делегирана от държавата дейност и

синтезирана в
предоставения
доклад за цялостната
читалищна дейност
през 2016 г.
Изпратено решени в
Министерски съвет с
писмо с изх. № 6600-152/02.05.2017 г.
Решението е
изпълнено.
Решението е
изпълнено.

Изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална
дирекция за
социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх.№ 24-00532/02.05.2017 г.
Решението е
изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална
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„Защитено жилище за лица с психични разстройства“ с капацитет 8 места, считано от 01.05.2017 г. като
делегирана от държавата дейност.
3.Общински съвет – Търговище дава съгласие за провеждане на конкурсна процедура по реда на чл. 18 „а“, ал.11
от Закона социално подпомагане и чл. 36 „в“, ал. 10 от Правилника за прилагане на Закона социално подпомагане
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
социалните услуги след разкриването им като делегирана от държавата дейност.
Решение № 21
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.
Отменя Решение №14 по Протокол №17 от 26 януари 2017 г., изм. с Решение №22 по Протокол №19 от 31
март 2017 г.
2.
Общински съвет – Търговище дава съгласие за разкриване на социална услуга „Дом за стари хора“ с
капацитет 40 места, считано от 01.05.2017 г. като делегирана от държавата дейност.
3.
Общински съвет – Търговище дава съгласие за провеждане на конкурсна процедура по реда на чл. 18 „а“,
ал.11 от Закона социално подпомагане и чл. 36 „в“, ал. 10 от Правилника за прилагане на Закона социално
подпомагане за предоставяне управлението на социалната услуга на външен доставчик, разполагащ с необходимия
подходящ сграден фонд, отговарящ на критериите и стандартите за предоставяне на социалната услуга „Дом за
стари хора“.
4.
Общински съвет – Търговище възлага на кмета на Община Търговище да проведе конкурс за управление
на социалната услуга след разкриването й като делегирана от държавата дейност.
Настоящото решение се приема поради следните мотиви:
В Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Търговище 2016 – 2020 г. и в Годишния план за действие
2016 - 2017 г. е заложено разкриване на Дом за стари хора с капацитет 40 места през 2017 г. като делегирана от
държавата дейност.
Основният мотив за вземане на горепосоченото решение е свързан с демографските тенденции и
увеличаването на възрастното население за сметка на това в трудоспособна възраст в община Търговище, а
именно: 22 % от населението на общината е на възраст над 60 години. Тенденция в общината се забелязва и по
отношение на това, младите членове на семействата да напускат домовете си, като една част от тях заминава в
чужбина. Това води до голям брой възрастни хора, които остават сами, без подкрепа от своите близки.
Влошаването на състоянието им води до невъзможност да се справят сами с ежедневните си нужди.
ПРОТОКОЛ № 21 от 14.05.2017 г. – Тържествена сесия по повод Деня на Търговище
ПРОТОКОЛ № 22 от 22.05.2017 г.
Решение № 1
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл. 312, ал.6 от ЗПУО, във вр. 312. ал.1 от ЗПУО и Наредба № 9 от 19
август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, поради трайна
тенденция на намаляване броя на децата, довела до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на
нормативно определения минимум и прилагането на делегираните бюджети, Общински съвет Търговище:
I.
Дава съгласие за закриване на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Буйново и вливането му в ОУ
„Христо Ботев" с. Макариополско, считано от 01.08.2017г. и за закриване на ОУ „Христо Ботев" с. Руец и
вливането му в III ОУ " П. Р. Славейков" гр. Търговище, считано от 01.08.2017г.

дирекция за
социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх.№ 24-00530/02.05.2017 г.
Изпълнено и
изпратено на
директора на
„Регионална
дирекция за
социално
подпомагане“ – гр.
Търговище с писмо с
изх.№ 24-00531/02.05.2017 г.

Решението е в процес
на изпълнение.
Очаква се Заповед на
министъра на
образованието за
закриване на
училищата, която да
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II.
Възлага на кмета на община Търговище да изготви и внесе писмено предложение за закриване на
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий'' с. Буйново и ОУ „Христо Ботев" с. Руец до министъра на образованието и науката,
съгласно изискванията на чл.312 от ЗПУО.
III.
Завишават се бюджетите на ОУ „Христо Ботев" с. Макариополско и III ОУ " IT. Р. Славейков" гр,
Търговище с неизползваните средства от бюджетите за 2017г. на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" с. Буйново и ОУ
„Христо Ботев" с. Руец. считано от 01.08.2017г.
Средствата ще бъдат предоставени по бюджетите на приемащите училища за 2017 г.

Решение № 2

1. На основание чл.21, ал.1 т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във
връзка с т. 1, буква "а" от Решение № 216/21,04.2017г. на Министерски съвет за одобряване на Национални
програми за развитие на средното образование, т. 6.1.7. от Националната програма "Оптимизация на училищната
мрежа". Модул „Оптимизиране на училищната мрежа", Общински съвет Търговище приема Общинска програма
за оптимизация на училищната мрежа в община Търговище през 2017 г.
2. Възлага на Кмета на Община Търговище да кандидатства с Общинската програма за оптимизация на
училищната мрежа в община Търговище през 2017 г. пред Министерство на образованието и науката по Модул
„Оптимизиране на училищната мрежа" на Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа".

Решение № 3

Па основание чл. 48, ал. 1 от ЗМСМА и чл. 49, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС
Търговище се приемат следните промени в състава на Постоянните комисии към Общински съвет Търговище: 1.
Избира:
1.1. Хава Алиева Мустафова за член на Постоянната комисия „Здравеопазване, социална политика,
неправителствени организации /НПО/ и развитие на гражданското общество, спорт туризъм".
1.2. Сезгин Муетафов Хасанов за член Постоянната комисия „ТСУ и развитие на населените места,

бъде публикувана в
Държавен вестник.
II. Решението е
изпълнено.
Писменото
предложение на
кмета на община
Търговище за
закриване на 2-те
училища е внесено в
МОН в изисквания
срок - 31.05.2017 г.
III. Решението е в
процес на
изпълнение и ще
стане факт след като
бъде публикувана
заповедта на
министъра на
образованието за
закриване на двете
училища.
Решението е
изпълнено. Кмета на
община Търговище
кандидатства пред
МОН с Общинска
програма за
оптимизация на
училищната мрежа в
община Търговище
през 2017 г., внесена
на 31.05.2017 г.
Решението е
изпълнено.

Страница 31 от 38

евроинтеграция, околна среда, транспорт и аграрна политика".
l.Ha основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал.4 във връзка с чл. 138 от ТЗ и чл. 27 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 упълномощава инж.Митко Панайотов - зам.кмет на Община Търговище, като представител на
Община Търговище в Редовното Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация" ООД
гр.Търговище да участва в същото, насрочено на 30.05.2017 г. от 10.00 ч. в административната сграда на
дружеството с адрес: гр. Търговище, бул. „29 - ти Януари" Хе 3, и да гласува по точките от дневния ред както
следва:
1.1. Приемане на отчета на управителя на дружеството за дейността му през 2016г. -гласува „ЗА".
1.2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. и доклада на специализираното
одиторско предприятие за извършения независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г. гласува „ЗА".
ТЗ.Приемане на решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2016г. гласува „ЗА".
1.4.Одобряване на статут на одитния комитет на дружеството, във връзка с изискванията на чл. 107, ал.7 от Закона
за независимия финансов одит - гласува „ЗА".
1.5.Избор на одитен комитет за срок от две години - гласува „ЗА".
1.6.Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния
финансов отчет за 2017г. - гласува „ЗА".
1.7.Упълномощава Управителя да подаде искане и подпише Договор за банкова гаранция, Договор за залог
на парични средства, както и всички необходими документи във връзка с издаването и обслужването на банковата
гаранция в ЦКБ АД клон Търговище във връзка с изпълнение на „Договор за стопанисване, подддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги", сключен с Асоциация по ВиК гласува „ЗА".
1.8.Разни /за сведение и обсъждане/ - не гласува.
ПРОТОКОЛ № 23 от 31.05.2017 г.
Решение № 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 преведените от Община
Попово и фирми отчисления в размер на 21 112 лв. по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците и чл. 22 от
Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, и преведени на РИОСВ – Шумен, извършва към 25.01.2017
г. следната промяна по приходната част на бюджета на Община Търговище за 2017 г., в частта му на местните
приходи
Решение № 2
На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1, т. 25 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище
1. В предвид участието на Община Търговище във Фонд „Общинска солидарност“, определя годишна вноска за
Решение № 4

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.

Решението е
изпълнено.
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Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5

Решение № 6

2017 година в размер на 3 000 лева.
2. Определя д-р Дарин Иванов Димитров – кмет на Община Търговище за представител на Община Търговище в
Общото събрание на Фонд „Общинска солидарност“.
3. Възлага на Кмета на Общината да:
3.1. Внесе определената с т. 1 вноска във Фонд „Общинска солидарност“, съгласно Правилника за устройството и
дейността му в целевата банкова сметка на НСОРБ;
3.2. Подава пред Фонд „Общинска солидарност“ искания за временно финансово подпомагане при възникнала
необходимост при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му;
3.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане по т. 3.2;
3.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в Правилника срокове.
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие във връзка с чл. 42, ал. 1
от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общински съвет Търговище одобрява Доклад за
резултатите от междинната оценка за изпълнението на Общински план за развитие на община Търговище 20142020 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от
Административно-процесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Търговище
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища на Община
Търговище Търговище приета с Решение №4 по Протокол №30 от 27.07.2006г.; Изменена с Решение №2 по
Протокол №32 от 24.06.2010г.
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 №BG16RFOP001-1.033-0002-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 „Градско и регионално развитие” за сумата от
1 866 364,15 лв. до 03.09.2018г.
1.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1,
т. 3 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 закона
за публично-частно партньорство, Общински съвет Търговище приема годишните финансови отчети на
търговските дружества със 100% общинско участие, както следва:
1.1
„Адапт” ЕООД;
1.2
„БКС – Търговище” ЕООД;
1.3 „Общински пазари” ЕООД;
1.4 „Знаме” ЕООД.
2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1, т. 3
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 закона
за публично-частно партньорство определя брутния размер на годишния дивидент за отчисляване от печалбата

Докладът е одобрен.

Решението е
изпълнено.

Издадена запис на
заповед от 12.06.2017
г. на МРРБ УО на
оперативна програма
„Региони в растеж“.
Решението е
изпълнено.
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Решение № 7

Решение № 8

след облагане за финансовата 2016 г
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 6 във връзка с чл. 138 от ТЗ и чл. 27 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 упълномощава д-р Георги Георгиев за представител на Община Търговище в редовното Общо
събрание на акционерите на „МБАЛ-Търговище” АД да участва в същото, насрочено на 12.06.2017 г. от 10.00 ч. в
кабинета на Изпълнителния директор с адрес гр. Търговище, кв. „Запад” и да гласува по точките от дневния ред
както следва:
1.1 Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. - проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. ГЛАСУВА-„ЗА”
1.2.Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор - проект на
Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен
от регистрирания одитор. - ГЛАСУВА-„ЗА”
1.3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2016 г. - проект на
Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за
дейността им през 2016 г. - ГЛАСУВА-„ЗА”
1.4.Избор на регистриран одитор за 2017 г. - проект на Решение: Общото събрание на акционерите избира и
назначава предложения регистриран одитор за 2017 г. - ГЛАСУВА-„ЗА”
1.5.Промяна в състава на съвета на директорите - проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема
предложената промяна в състава на съвета на директорите. - ГЛАСУВА-„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
1.6. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите -проект на Решение: Общото събрание на
акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на директорите. - ГЛАСУВА-„ЗА”
1.7.Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено
управлението - проект на Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на
съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна
заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения,
като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното
възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт. ГЛАСУВА-„ЗА”
2. На основание чл. 31 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, упълномощеният представител на Община Търговище в десет дневен срок от
провеждането на Общото събрание на „МБАЛ-Търговище” АД, гр. Търговище да представи доклад до Общински
съвет гр. Търговище.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6, т. 2 от ЗОС и чл. 46, ал. 6, т. 2 от НПУРОИ, Общински
съвет - Търговище дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на строеж в полза на Църковно настоятелство

Решението е
изпълнено.

В процес на
изпълнение.
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Решение № 9

Решение № 10

Решение № 11

Решение № 12

Решение № 13

при Храм „Св. Иван Рилски” село Мировец с площ 35.00 кв.м. от УПИ IV „за параклис”, кв. 22 по плана на село
Мировец.
2. Упълномощава кмета на Община Търговище да издаде заповед и сключи договор за учреденото безвъзмездно
право на строеж
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
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет - Търговище
разрешава да премине на управление на Община Търговище недвижим имот – публична общинска собственост,
находящ се на ул. „Любен Каравелов” № 18, кв. 155, УПИ XIII, имот 430, съгласно АОС № 2849/30.06.2004 г.
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 недвижим имот публична общинска собственост, представляващ сграда за култура, находяща се на ул. „Любен Каравелов” № 18,
кв. 155, УПИ XIII, имот 430 с площ 86.00 кв.м., за осъществяване на образователна дейност, за срок от 5 (пет)
години и начална тръжна цена 1363.00 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. 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 № 48 на IV-ти етаж с площ 42.08
кв.м., находящо се в сградата на ул. „Преслав” № 14 в град Търговище, за осъществяване на медицинска дейност,
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.
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, 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 за продажба на сладолед с
площ 5.00 кв.м., находящ се на пл. „Независимост” в град Търговище, за срок от 5 (пет) години и начална тръжна
цена 1440.00 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, чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от НПУРОИ, Общински
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съвет - Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част от
недвижим имот - публична общинска собственост, представляващ помещение на I-ви етаж с площ 16.00 кв.м.,
находящо се в сградата на кметство село Голямо Ново, кв. 35, УПИ XXIII (АОС № 2894/02.08.2004 г.), за
осъществяване на дентална медицина, за срок от 5 (пет) години и начална тръжна цена 116.00 лв./год. без ДДС по
цени определени 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.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 64, ал.2 от ЗУТ, Общински съвет
Търговище одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план за водопровод към поземлен имот с
идентификатор 73626.316.38 по кадастрална карта за землището на гр. Търговище, през поземлени имоти
общинска и частна 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.
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-100 KVA, 20/0.4KV и СрН за електрозахранване на ПИ № 73626.518.111, гр. Търговище ”, с който се засягат
поземлени имоти № 73626.316.50 и № 73626.317.92 в землището на гр.Търговище.
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. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,
чл. 37и и чл. 37о от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Търговище дава
съгласие в Приложение № 2, прието с Решение № 10, по Протокол № 18 от 28.02.2017 г. на Общински съвет
Търговище, да бъдат извършени следните промени:
1. да се добавят към списъка следните имоти:
-в село Горна Кабда имот № 000067 – „пасище с храсти” в размер на 68,984 дка., 4 кат. и пазарна оценка на
имота в землище Горна Кабда 10 лв./дка.; От тях 40,000 дка се предлагат за индивидуално ползване, останалите
28,984 дка. - за общо ползване.
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-в село Давидово имот № 012022 - „ливада”, в размер на 7,001 дка., 3 кат. и пазарна оценка за категория на
имота в землище Давидово 15 лв./дка. Целия имот се предлага за индивидуално ползване;
-в село Макариополско имот № 026019 – „пасище,мера”, в размер на 11,747 дка., 3 кат. и пазарна оценка за
категория на имота в землище Макариополско 13 лв./дка. Целия имот се предлага за индивидуално ползване.
-в село Овчарово имот № 035011 - „ливада”, в размер на 1,155 дка., 3 кат. и пазарна оценка за категория на
имота в землище Овчарово 12 лв./дка. Целия имот се предлага за индивидуално ползване.
-в село Овчарово имот № 000069 – „пасище с храсти”, в размер на 22,832, 6 кат. и пазарна оценка за
категория на имота в землище Овчарово 7,00 лв./дка. От имота 3,000 дка. се предлагат за индивидуално ползване,
останалите 19,832 дка. - за общо ползване.
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2. да бъде извършена промяна в разпределение за индивидуално ползване на следните имоти по землища,
както следва:
-в село Александрово за:
-имот № 000005 с обща площ 32,961 дка., от предвидени 14,000 дка да се увеличи на 25,000 дка,
останалите 7,961 дка. - за общо ползване;
-имот № 000161 с обща площ 33,817 дка., от предвидени 27,000 дка да се увеличи на 30,000 дка,
останалите 3,817 дка. - за общо ползване;
-имот № 000163 с обща площ 48,900 дка., от предвидени 32,000 дка да се увеличи на 45,000 дка,
останалите 3,900 дка. - за общо ползване;
-имот № 000266 с обща площ 33,529 дка., от предвидени 17,500 дка да се увеличи на 30,000 дка,
останалите 3,529 дка. - за общо ползване;
-в село Горна Кабда за:
-имот № 000087 с обща площ 8,296 дка- имота се предлага за индивидуално ползване.
-имот № 059001 с обща площ 110,656 дка., от предвидени 30,000 дка. за индивидуално ползване да се
увеличат на 70,000 дка, останалите 40,656 дка. - за общо ползване.
-имот № 059002 с обща площ 6,372 дка - имота се предлага за индивидуално ползване.
-в село Драгановец за:
-имот № 000042 с обща площ 16,888 дка., от предвидени 15,000 дка. за индивидуално ползване, да се
увеличи на 16,000 дка., останалите 0,888 дка. - за общо ползване;
-в село Макариополско за:
-имот № 000280 с обща площ 38,923 дка. за индивидуално ползване да се предложат 35,000 дка.,
останалите 3,923 дка. - за общо ползване;
- в село Пресиян за:
-имот № 122002 с обща площ 480,000 дка., от предвидени 50,000 дка за индивидуално ползване да се
увеличат на 200,000 дка., останалите 280,000 дка. - за общо ползване;
-в село Пресяк за :
-имот № 000012 с обща площ 76,616 дка., от предвидени 25,000 дка за индивидуално ползване да се
увеличат на 50,000 дка., останалите 26,616 дка. - за общо ползване;
-в село Търновца за:
-имот № 000201 с обща площ 23,000 дка - 14,000 дка. се предлага за индивидуално ползване.
останалите 9,000 дка. - за общо ползване.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл.41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет –
Търговище определя продажни цени на общински земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Предстои издаване
на заповед от кмета
на Община
Търговище за
отвърждаване на
оценки за земеделски
земи за три броя
имоти по §4.
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1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда и условията за поставяне
на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище, Общински съвет Търговище взема
Решение за поставяне на паметна плоча с имената на загиналите във войните с местоположение - монумента на
откраднатия бюст-паметник на Сава Геренов, УПИ XI – „Училище”, кв. 11, ул. „Д-р Петър Берон” № 10,
кв.„Въбел”, гр. Търговище, което ще се реализира със средства събрани от дарения.
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изпълнение.

Решение № 19

1.
Утвърждава химн на Община Търговище, с автори Неда Антонова и Ценко Минкин.
2.
Химнът да бъде изпълняван по време на тържествени общоградски мероприятия, при издигане знамето на
Община Търговище, при тържествени сесии на Общинския съвет и на Празника на Търговище.
3.
Химнът да стане задължителна част от репертоара на Духовия оркестър при Община Търговище и смесен
хор „Родна песен“ при ОНЧ „Напредък – 1864“.
4.
Да се изпълнява с изричното съгласие на кмета на община Търговище или упълномощено от него лице.

Утвърденият химн на
община Търговище е
изпълнен на
официалния празник
на Търговище – 14
май 2017 г. Химнът е
задължителна част от
репертоара на
Духовия оркестър
при Община
Търговище и смесен
хор „Родна песен“
при ОНЧ „Напредък
– 1864“. Изпълнява
се с изричното
съгласие на кмета на
община Търговище
или упълномощено
от него лице.

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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