ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ
П Р О Т О К О Л
№ 23
Общински съвет – Търговище на 25.06.2009 год. от 9.00 ч. в Зала “Христо Самсаров”
на Община Търговище проведе заседание.
Инж. Николай Даскалов - председател на ОбС на основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА и
чл. 17, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище
откри заседанието.
От 33 общински съветници на заседанието присъстваха 27 и отсъстваха 6, а именно:
Бюлент Кяшифов, Милко Никодимов, Петко Матеев, Селиме Азиз, Таню Танев и Тошко
Райчев.
На заседанието присъстваха: д-р Красимир Мирев – кмет на общината, Стоян
Станчев, Димитрина Петкова – заместник кметове, Валери Симеонов – секретар, Милко
Петров, Лена Методиева, Дияна Габровска, Димитър Господинов, Васил Василев и арх.
Елена Колева - директори на дирекции към общината, инж. Иван Иванов, Анна Панова, Рая
Матева, кметове на кметства, кметски наместници, представители на Асоциация “Ная”,
журналисти.
С 22 гласа “за” и 4 гласа “въздържал се” се прие заседанието да се предава по
местния радиовъзел.
С 26 гласа “ЗА” беше приет следния
Д Н Е В Е Н Р Е Д:
1. Полагане клетва от новоизбран кмет на на кметство с. Пробуда
Докл.: инж. Н. Даскалов
2. Промени по бюджета на Община Търговище за 2009 година
Докл.: д-р Кр. Мирев
3. Промени в бюджета и в списъка за капиталови разходи за 2009 година
Докл.: д-р Кр. Мирев
4. Даване съгласие за поемане на общински дълг за осигуряване на финансиране за
изпълнение на проект “Рехабилитация на общински пътища за осигуряване на интегрирано
развитие и териториално сближаване на община Търговище”, договор BG161PO001/2.102/2007/004, изпълняван по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
Докл.: д-р Кр. Мирев
5. Допълване на списъка и Програмата за приватизация на общинска собственост
Докл.: Ст. Станчев
6. Обявяване на нов търг за приватизация на ПИ 73626.513.106 по плана на КК
“Парка-север”
Докл.: Ст. Станчев
7. Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Общината
Докл.: Ст. Станчев
8. Актуализиране списъка на средищните училища в общината
Докл.: Д. Петкова
9. Отчет за дейността на Общински съвет Търговище за периода ноември 2008 – май
2009 година
Докл.: инж. Н. Даскалов

ПЪРВА ТОЧКА
Във връзка с проведен частичен избор за кмет на кметство с. Пробуда, инж. Николай
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Даскалов прочете Решение № 719 по Протокол № 57 от 13.06.2009 г. на Общинска
избирателна комисия – Търговище с което се обявява за избран за кмет на кметство с.
Пробуда, общ. Търговище, обл. Търговище - Тодор Николов Цанков. Тодор Цанков подписа
клетвен лист.
ВТОРА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
Х
26

0

0

С 26 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 1
1.

На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията
и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, извършва към 01.05.2009 г. следното прехвърляне на
бюджетни кредити вътрешно в местните дейности по бюджета на
Община-Търговище за 2009 г., като намаленията и увеличенията на
плана се осъществяват от параграфите със свободни бюджетни
кредити към параграфите с необходимост на бюджетни кредити,
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2.

както следва:
- местна дейност 5 32 525 “Клубове на пенсионера,
инвалида и други”:
- намалява бюджетните кредити, както следва:
§ 10-98 - с 3 366 лв.
ВСИЧКО: 3 366 лв.
- увеличава бюджетните кредити, както следва:
§ 02-02 - с 796 лв.
§ 05-51 - с
9 лв.
§ 05-60 - с
5 лв.
§ 05-80 - с
1 лв.
§ 10-16 - с 302 лв.
§ 10-20 - с 2 253 лв.
ВСИЧКО: 3 366 лв.
На основание чл. 4, ал. 1 от ПМС № 46/26.02.2009 г. за заплатите в
бюджетните организации и дейности и предвид Писмо № ФО24/01.06.2009 г. на МФ, извъшва към 01.06.2009 г., считано от
01.01.2009 г. следните промени в Приложение № 3.1. към т. 4 на
Решение № 2, Протокол № 20/27.03.2009 г. на ОбС-Търговище:
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 2 “Годишен
размер на средствата за работна заплата § 01-00 2009 г.”
числото “749 746” се заменя с числото “722 070”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 3 “м-ц януари
2009 г.” числото “68 441” се заменя с числото “65 364”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 4 “м-ц февруари
2009 г.” числото “68 440” се заменя с числото “66 364”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 5 “м-ц март 2009
г.” числото “68 440” се заменя с числото “66 664”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 6 “м-ц април 2009
г.” числото “68 440” се заменя с числото “65 664”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 7 “м-ц май 2009
г.” числото “59 499” се заменя с числото “57 164”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 8 “м-ц юни 2009
г.” числото “59 498” се заменя с числото “57 364”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 9 “м-ц юли 2009
г.” числото “59 498” се заменя с числото “57 247”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 10 “м-ц август
2009 г.” числото “59 498” се заменя с числото “57 247”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 11 “м-ц
септември 2009 г.” числото “59 498” се заменя с числото “57
247”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 12 “м-ц октомври
2009 г.” числото “59 498” се заменя с числото “57 247”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 13 “м-ц ноември
2009 г.” числото “59 498” се заменя с числото “57 247”;
- на ред “IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” в колона 14 “м-ц декември
2009 г.” числото “59 498” се заменя с числото “57 251”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 2 “Годишен размер на средствата за работна заплата §
01-00 2009 г.” числото “529 378” се заменя с числото “501
702”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 3 “м-ц януари 2009 г.” числото “50 077” се заменя с
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3.

числото “47 000”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 4 “м-ц февруари 2009 г.” числото “50 076” се заменя с
числото “48 000”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 5 “м-ц март 2009 г.” числото “50 076” се заменя с
числото “48 300”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 6 “м-ц април 2009 г.” числото “50 076” се заменя с
числото “47 300”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 7 “м-ц май 2009 г.” числото “41 135” се заменя с
числото “38 800”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 8 “м-ц юни 2009 г.” числото “41 134” се заменя с
числото “39 000”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 9 “м-ц юли 2009 г.” числото “41 134” се заменя с
числото “38 883”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 10 “м-ц август 2009 г.” числото “41 134” се заменя с
числото “38 883”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 11 “м-ц септември 2009 г.” числото “41 134” се
заменя с числото “38 883”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 12 “м-ц октомври 2009 г.” числото “41 134” се заменя
с числото “38 883”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 13 “м-ц ноември 2009 г.” числото “41 134” се заменя с
числото “38 883”;
- на ред “1. Детски ясли, детски кухни и яслени гр.към ОДЗ” в
колона 14 “м-ц декември 2009 г.” числото “41 134” се заменя
с числото “38 887”.
На основание чл.18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и
реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на ОбщинаТърговище, предвид Писмо ДДС № 07/04.04.2008 г. на МФ и Писмо
№ 99-00-6-867/05.06.2009 г. на МРРБ, приема уточнени планови
параметри към 29.05.2009 г. на Банковата извънбюджетна сметка с
код 7443 – за средства по проекти за 2009 г. на Община-Търговище и
на Специалния фонд за инвестиции и дълготрайни активи по чл. 10,
ал. 1, т. 3 от ЗПСК за 2009 г. на Община-Търговище, съгласно
съответно Приложения №№ 1 и 2.

ТРЕТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
25

отсъства
0

0

С 25 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ № 2
1. Приема актуализацията към 26.05.2009 г. на списъка за капиталови разходи (по
Приложение 1) като завишава средствата с 286 300 лв.
всичко КР: било 2 646 071 лв. става 2 932 371 лв.,
от които 280 000 с източник на финансиране „други”
и 6 300 лв. – източник на финансиране „СБС”.
2. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище, в изпълнение
на Писма №№ 90-05-1005/01.06.2009 г. на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството и предвид извършените с т.1 от настоящите решения промени в
Разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2009 г. на Община-Търговище в
частта му за финансирането със средства от „други”, извършва следната промяна към
26.05.2009 г. в приходната и разходната част на бюджета на Община-Търговище за
2009 г.:
1.1. Завишава приходната част на общинския бюджет с 280 000 лв., в т.ч. завишава
приходната част на бюджета в частта за местните приходи с 280 000 лв., в т.ч.
увеличава § 61-00 “Трансфери между бюджетни сметки (нето)” с 280 000 лв., в т.ч.
увеличава подпараграф 61-01 “Получени трансфери (+)” с 280 000 лв.
1.2. Завишава разходната част на общинския бюджет с 280 000 лв., в т.ч. завишава плана
на разходната част на бюджета в частта на местните дейности с 280 000 лв., в т.ч.
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увеличава плана за капиталови разходи в местните дейности с 280 000 лв., като
разпределението на увеличението на бюджетните кредити за капиталови разходи с
източник на финансиране други (от трансфери) се извършва по дейности и по
параграфи, както следва:
- местна дейност 6 12 603 “Водоснабдяване и канализация” с 280 000 лв.,
разпределени по параграфи, а именно:
§ 51-00 – 280 000 лв.
2. На основание чл. 18 от ЗОБ и чл. 38, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за
съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община-Търговище, предвид
извършените с т. 1 от настоящите решения промени в Разчета за финансиране на
капиталовите разходи за 2009 г. на Община-Търговище в частта му за финансирането
със собствени бюджетни средства, извършва следните компенсирани промени към
26.05.2009 г. на бюджетните кредити между местните дейности в разходната част на
бюджета на Община-Търговище за 2009 г., без да се променя общия размер на
бюджета, като компенсираните промени на бюджетните кредити се осъществяват,
както следва:
- намалява бюджетните кредити за местна дейност 9 02 998 “Резерв за
непредвидени и неотложни разходи”, § 97-00 с 6 300 лв.;
- увеличава бюджетните кредити за местна дейност 6 12 603 “Водоснабдяване и
канализация” с 6 300 лв., като разпределението на увеличението на бюджетните
кредити за капиталови разходи с източник на финансиране със собствени
бюджетни средства се извършва по параграфи, както следва:
§ 51-00 – 6 300 лв.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Дейност за
обекта

обект

Други
стойност
било

става

СБС
стойност
било

става
СБС

§ 51-00 Ф06
1Реконструкция
канализация по
Търговище

на
ул.

водопровод
„Страцин”

и
гр.

СМР
НСН

0

160 000

авт.к-л
геодезия
такси
2.Допълнително водоснабдяване от ПС
„Цветница ІІ” до с. Лиляк община
Търговище

СМР
НСН

0
0

120 000

авт.к-л
геодезия
такси

0

Всичко :286300 лв.

3300

280 000 лв.

3000
6300 лв.

ЧЕТВЪРТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
25

отсъства
0

0

С 25 гласа “за” , ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №3
На основание чл.21, ал.1, т.10 от ЗМСМА, в съответствие с чл.13, чл. 17 и чл.19а от Закона
за общинския дълг, Общинският съвет на Община Търговище РЕШИ:
1.

Община Търговище да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното
самоуправление в България – ФЛАГ” - ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен
общински дълг с цел реализацията на проект: „Рехабилитация на общински пътища за
осигуряване на интегрирано развитие и териториално сближаване на община
Търговище”, договор BG161РО001/2.1-02/2007/004, финансиран от Оперативна програма
“Регионално развитие”, приоритетна ос 2: Регионална и местна достъпност, схема
“Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и
реконструкция на общинска пътна мрежа”, при следните основни параметри:
• Максимален размер на дълга – 2 000 000 (два милиона) лева;
• Валута на дълга – български лева
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Начин на усвояване – еднократно
• Условия за погасяване:
- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на
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части, без такса за предсрочно погасяване.
Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия
орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG161РО001/2.1-02/2007/004;
• Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други – до 10 %
• Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Търговище по Договор за
безвъзмездна помощ
№ BG161РО001/2.1-02/2007/004, сключен с
Управляващия орган на съответната Оперативна програма, и
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6, т.1 от
ЗОД и върху общата изравнителна субсидия за местни дейности по чл.34,
ал.1, т.3 от ЗОБ;
2. Упълномощава Кмета на Община Търговище да отправи искане към Министерство на
финансите за възстановяване на 50% от разходите по обслужване на дълга към „Фонд за
органите на местното самоуправление в България-ФЛАГ”- ЕАД, на основание
Постановление на МС.
3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Търговище да подготви искането за
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали
необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т.1.
-

ПЕТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
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29.
30.
31.
32.
33.

Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
отсъства
Х
Х
25

отсъства
0

0

С 25 гласа “за” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №4
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3 и чл. 3, ал. 3, т. 2 от
ЗПСК Общински съвет – Търговище РЕШИ:
1. Допълва списъка за приватизация на общинските нежилищни имоти (ДВ бр. 48 от
2002 г.) и общинската програма за приватизация на общинската собственост през 2009 г. с
общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общински търговски дружества,
който се използва за стопански цели, представляващ ПИ 73626.508.219 (УПИ ІV) кв. 306, кв.
„Запад” гр. Търговище с площ 2 919 кв.м. отреден за пазар и търговия.
2. Упълномощава кмета на Общината на основание чл. 5, ал. 2, т. 5 и чл. 11 от
НВИДССППСК да възложи, чрез пряко договаряне изготвяне на правен анализ,
приватизационна оценка и информационен меморандум на имота.
ШЕСТА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов
Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
отсъства

9

29.
30.
31.
32.
33.

Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
отсъства
Х
Х
21

отсъства
1

3

С 21 гласа “за”, 1 глас “против” и 3 гласа “въздържал се” ОбС взе следното
РЕШЕНИЕ №5
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2, т. 3; чл. 4, ал. 2 и чл. 32, ал.
3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите, чл.
45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС, Общински съвет – Търговище РЕШИ:
1. Обявява нов публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот,
невключен в имуществото на общински търговски дружества, който се използва за
стопански цели, представляващ ПИ 73626.513.106, парцел ІІ, пл. № 33, кв. 5 с площ 12 550
кв.м. по плана на КК „Парка – север” при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена 192 000 лв. (без ДДС). Достигнатата на търга цена се
облага с ДДС.
1.2. Стъпка за наддаване 15 000 лв.
1.3. Депозит за участие – 10 % от началната тръжна цена на имота се превежда по
IBAN, BG62UBBS80023300143230 в 30-дневен срок от обнародване решението в
„Държавен вестник”.
1.4. Цена на тръжната документация – 500 лева (без ДДС) платима в касата на
Общината. Получава се в стая 39 на Общината.
1.5. Срок за закупуване на тръжната документация – до 30-я ден от обнародване
решението в „Държавен вестник”
1.6. Оглед на обекта – всеки работен ден след закупуване на тръжните документи.
1.7. Срок за подаване на предложенията – до 16 часа на 30-я ден от обнародване
решението в „Държавен вестник” в информационния център на Общината в
запечатан плик.
1.8. Търгът ще се проведе на следващия работен ден след изтичане срока на подаване
на предложенията в сградата на Общината, зала 74 от 14 часа.
2. Приема правния анализ, приватизационна оценка и информационен меморандум.
3. Утвърждава тръжната документация и информационния меморандум, като част от
нея.
Възлага на кмета на Общината правомощията на орган по приватизацията, регламентирани
в Наредбата за търговете и конкурсите с изключение на чл. 5 и чл. 6 от същата по
организация и провеждане на търга и да сключи договора за приватизация със спечелилия
търга участник.
При неявяване на кандидати упълномощава кмета на Общината със своя заповед да
организира и проведе следваща процедура за приватизация на обекта.
СЕДМА ТОЧКА
Резултати от поименното гласуване:
№
по
ред
1.
2.

Име, презиме, фамилия на общинския
съветник
Айнур Ариф Мехмед
Бюлент Хаккъев Кяшифов

ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ

Х
отсъства
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Василена Симеонова Михайлова
Ваньо Христов Серафимов
Вели Ахмед Кесим
Венка Константинова Стоянова
Галя Стоянова Василева
Джейлян Тахирова Ахмедова
Диян Русев Дечев
Емил Александров Димитров
Ивайло Павлов Първанов
Йордан Любенов Ботунски
Колю Димов Йорданов
Лили Боянова Иванова
Милко Никодимов Минков
Милчо Димитров Марков
Нергюл Седатова Алиева
Николай Стефанов Даскалов
Петко Стефанов Матеев
Сашо Георгиев Йорданов
Светлин Иванов Бонев
Светослав Христов Загоров
Селиме Хюсеинова Азиз
Стела Антонова Стоянова
Сунай Кемалов Хасанов
Таню Георгиев Танев
Тахир Джемалов Тахиров
Тошко Райчев Райчев
Тунчер Мехмедов Кърджалиев
Хамди Мехмедов Илиязов
Христо Марчев Христов
Христо Стойнев Харалампиев
Явор Димитров Александров
ОБЩО:

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
Х
отсъства
Х
Х
отсъства
Х
отсъства
Х
Х
Х
Х
Х
24

3

0

С 24 гласа “за” и 3 гласа “против” се прие
РЕШЕНИЕ № 6
1. На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 1, т. 2 от НПУРОИ Общински съвет –
Търговище разрешава да бъде включен в Списък на общински недвижими имоти, с които
Община Търговище ще извърши разпоредителски действия по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС
(Приложение № 3) към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите
общинска собственост през бюджетната 2009 г. част от ПИ 73626.506.616 (част от УПИ І),
кв. 36, представляващ 3/4 от 291 кв.м. (съгласно АОС № 2994/15.09.2004 г.) и построените
в него две сгради без режим на застрояване.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 44, ал. 1,
т. 2 и чл. 44, ал. 3 от НПУРОИ, Общински съвет – Търговище разрешава да се прекрати
съсобствеността чрез изкупуване от Тунчер Мехмед Ибрям, ЕГН 7410028804 и Гюлчер
Мехмед Ибрям, ЕГН 7608078777 (и двамата от гр. Шумен) собственици на по 1/8 от ПИ
73626.506.616 (част от УПИ І), кв. 36 и на по 1/2 от търговска сграда, находяща се в
посочения поземлен имот, като същите изкупят Общинската част представляваща 3/4 от ПИ
73626.506.616 целия с площ 291 кв.м. (общинска част = 218 кв.м.) при цена 30 520 лв. без
ДДС и наличните в него едноетажна масивна сграда с инд. № 73626.506.616.3 и застроена
площ 23 кв.м. и двуетажна масивна сграда с инд. № 73626.506.616.2 със ЗП – 105 кв.м. (и
двете без режим на застрояване) при цена 5 000 лв. без ДДС (оценени като материали втора
употреба с цел премахване от поземления имот). Данъчната оценка на общинската част е
6 874,90 лв.
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3. Възлага на кмета на Общината да издаде заповед и сключи договор за
прекратяване на съсобствеността.
ОСМА ТОЧКА
С 27 гласа “за” се прие
РЕШЕНИЕ № 7
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 7 от Постановление № 84
на Министерски съвет от 06.04.2009 г. възлага на кмета на общината да направи мотивирано
ппредложение до МОН за включване в списъка на средищните училища на ІІ ОУ “Н. Й.
Вапцаров” гр. Търговище.
ДЕВЕТА ТОЧКА
С 27 гласа “за” се прие
РЕШЕНИЕ № 8
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 ноември 2008 –
май 2009 година. /Приложение /
Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито в 10,30 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. Николай Даскалов/
ПРОТОКОЛИСТ:
/Красимира Миланова/
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Отчет за дейността на Общински съвет Търговище за периода ноември 2008
– май 2009 г.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно чл. 27 /6/ от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията
и дейността на Общински съвет Търговище два пъти в годината трябва да се внася за
разглеждане отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
С Решение № 18 по Протокол 15 от 27.11.2008 г. бе приет отчета на ОбС за
периода юни - ноември 2008 година. От тогава до сега Общинският съвет проведе 1
извънредно и 7 редовни заседания, взети са общо 124 решения. В зависимост от предложените
за разглеждане материали заседаваха Консултативният съвет и Постоянните комисии: по
Общинска собственост, икономическа политика, финансии, бюджет, данъци и такси и
комисията по ТСУ и развитие на населените места, околна среда, транспорт и аграрна политика
проведоха по 8 заседания, където бяха обсъдени почти всички докладни записки, по които ОбС
впоследствие взе решения. Допълнително в Икономическата комисия бяха разгледани докладанализ за дейността на общинските търговски дружества за деветмесечието на 2008 г., а в двете
комисии - проблемите свързани с бъдещото развитие на “Общински пазари” ЕООД. Комисията
за Законност, контрол на решенията и опазване на обществения ред проведе 9 заседания, поголямото количество е свързано с работата на комисията по избирането на съдебни заседатели
за Окръжен съд гр. Търговище и прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на
конфликт на интереси. Тук е мястото да отбележим, че лицата заемащи публична длъжност 88 човека: 46 кметове на населени места, 33 съветника и 9 управители на общински дружества,
подадоха декларациите си в законоустановения срок. Шест заседания проведе комисията по
Здравеопазване, социална политика, спорт, туризъм, 5 заседания - комисията по Образование,
култура, културно-историческо наследство и вероизповедания; 3 заседания -Комисията по
Евроинтеграция, НПО и развитие на гражданско общество, чиито членове бяха допълнително
запознати с реализираните проекти, очакващите финансиране и не подадени проекти на
територията на Община Търговище.
Ето и по-важните решения, по които местният парламент взе отношение през периода:
Общинските съветници единодушно приеха уточнен план към 31.12.2008 г. и отчета за
изпълнението на бюджета на Община Търговище за 2008 г.
Бюджетът на Община Търговище е приеман винаги съобразно законовата
рамка.Съзнавайки важността на този акт като основен определящ документ за политиката на
общината, процесът по съставянето, приемането, изпълнението, отчитането и контрола бe
управляван от Общинския съвет при спазване на основните принципи за законосъобразност,
целесъобразност, ефективност, ефикасност и публичност. Съобразно приетата Наредба за
условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище,
общинското ръководство предостави проекта за бюджет за публично обсъждане пред
местната общественост, като я запозна с основните показатели по съставянето на проекта,
предвидените бюджетни кредити по функции и дейности, с годишните цели, задачи и
приоритети. Материалите със всички прилежащи справки и приложения бяха изнесени на
табло в сградата на общинска администрация и на интернет страницата на Общината преди
насрочената дата за сесия за запознаване на населението с тях. Протоколът за постъпилите
предложения от публичното обсъждане бе приложен като неразделна част от проекта на
общинския бюджет при внасянето му от кмета на общината за разглеждане от Общинския
съвет. Обстойно обсъден от всичките шест комисии бюджетът на общината беше приет на
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27.03.2009 година. На същото заседание бе дадено съгласие за поемане на дългосрочен дълг за
мостово финансиране в полза на проект за рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище
по Договор за безвъзмездна помощ по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”,
съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на
Европейската общност.
Свързаните с бюджета капиталови разходи: строителство, ремонт на пътни отсечки,
текущи и основни ремонти на сгради и учреждения бяха предмет на детайлно обсъждане в
комисиите, направените предложения бяха включени в бюджета и Капиталовата програма за
2009 година. На сесията през месец май бяха приети промени в бюджета и списъка за
капиталови разходи свързани с предоставените допълнителни целеви субсидии в рамката на
500 000 лв., които ще се разходват за неотложни ремонти на уличната мрежа и
благоустрояване на населените места.
Одобрена бе план-сметка за разходи за услуги по хигиенизиране и чистотата на
територии за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване в общината и
поддържане склада за твърди битови отпадъци и бе определен размера на такса битови
отпадъци.
В рамките на законовата уредба Общинският съвет утвърди основните месечни
работни заплати на кмета на Община Търговище и кметовете на населени места, промени
числеността на персонала в местна дейност “Радиотранслационни възли”.
Съществена част от решенията на ОбС касаеха управлението и разпореждането с
общинската собственост и предизвикваха сериозни дебати, както в комисиите, така и на
сесии:
- промяна в предназначението на недвижими имоти общинска собственост - от
публична в частна собственост - 12 броя; обявяване за публична общинска собственост – 2
броя
- даване съгласие за разпореждане с недвижими имоти, включени в капитала на
“Хлебопроизводство и сладкарство” ООД
- възмездно право на строеж – 1 брой
- продажба на общински жилища – 2 броя
- учредяване възмездно право на строеж за строителство на гаражи – 2 групи гаражи +
1 гараж
- допълване списъка за приватизация – 1 брой
- процедура за приватизация - 5 бр.
- нови процедури за приватизация – 6 бр.
- продажба на общински недвижими имоти чрез публичен търг с тайно наддаване – 4
бр.
- промени в началните тръжни цени на имоти с нереализирани процедури – 6 броя
- продажба на общински поземлени имоти – 6 бр.
- продажба на земеделски земи, частна общинска собственост в землището на с.
Дралфа
- продажба на вещи-общинска собственост – 11 585 кг пшеница - реколта 2008 г.
- урегулиране на недвижими имоти чрез замяна на предаваеми части от тях – 3 бр.
- частична промяна в план за регулация – 1 бр.
- отчуждаване на имоти по реда на ЗОС – 5 бр.
- безвъзмездно право на ползване – 5 бр.
- безвъзмездно право на управление – 1 бр.
- отдаване под наем на части от имоти- публ. общ. собственост чрез търг или конкурс
за срок от 5 години – 6 бр.
- предоставяне на вещно право – 1 бр.
- одобряване на цени на общински поземлени имоти – 4 бр.
През периода приехме:
1. Наредба за опазване на обществения ред в община Търговище
2. Наредба за организация и безопасност на движението в община Търговище
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3. Наредба за реда за упражняване правата на собственост на Община Търговище в
търговските дружества с общинско участие в капитала, за участието на Общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел
- промени в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество; в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Търговище; в Наредбата за местните данъци и такси; в
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище.
Общинските съветници подкрепиха предложените:
- План-Програма за обучение и развитие на умения в общинската администрация
- Общинска Програма за закрила на детето до края на 2009 г.
- Стратегия за развитие на културата в Община Търговище за периода 2009-2011г.
- Стратегия за управление на общинската собственост
- Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през
бюджетната 2009 г.
- Годишен план за ползване на горите
- Програма и план за промоция на сексуално и репродуктивно здраве на младите хора
През отчетния период Общинският съвет разгледа, обсъди и прие следните
информации и отчети, касаещи дейността на отделни звена :
- Отчет за изпълнението на програмата за управление през мандат 2007-2011 г.
за периода 01.01.2008 – 31.12.2008 г.
- Отчет за състоянието на общинската собственост и резултата от нейното
управление
- Годишен отчет за изпълнение на “Програма за управление на дейностите по
отпадъците на община Търговище за периода 2006-2013 г.”
- Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества
- Приети бяха счетоводните отчети и баланси на търговските дружества със 100%
общинско участие за 2008 г.
През отчетния период Общинският съвет упълномощи представителите на
Общината да участват в Общите събрания на акционерите на ПФК “Светкавица 1922” АД,
“Ново радио Търговище” ООД и “Водоснабдяване и канализация” ООД град Търговище,
“МБАЛ – Търговище” АД.
Приеха се редица решения в социалната сфера:
- Побратимяване между община Търговище и град Болград, Одеска област, Република
Украйна
- Създаване на 4 доброволни формирования за защита при бедствия и аварии
- Съгласуване на годишния план за ползване и разпределение на дървесината,
определена за сеч в общинския горски фонд през 2009 г.
- Ползване на общински мери и пасища за подпомагане на земеделските производители
- Одобряване на 21 протокола за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
- Определяне размера на режийните вноски и одобряване на план-сметка за
разпределяне на набраните средства по §17 от ПП ЗУПГМЖСВ на Местната комисия за
2009 г.
- Предложение за отпускане на персонални пенсии
- Опрощаване на надвзета пенсия
- Определяне на училища преимуществени ползватели на ученически автобуси
- Финансиране участие на дете в Международен музикален фестивал
През изтеклия период Общинският съвет даде съгласие при кандидатстване с
проекти:
- по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос: 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.4. „Подобряване на физическата
среда и превенция на риска”, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ –
„BG161PO001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”, с проектно
предложение: „Интегрирано благоустрояване и озеленяване на жилищни квартали и
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паркови зони в град Търговище за осигуряване на устойчива и високоестетична градска
среда”.
- Даване на съгласие за подписване на Записи на заповеди, обезпечаващи авансови
плащания на Министерството на околната среда и водите, Договарящ орган на Оперативна
програма “Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално
развитие и Кохезионния фонд на Европейската общност
- Поемане на дългосрочен дълг за мостово финансиране в полза на проект BG 161 PО
001 /2.1.-02/2007 “Подкрепа за устойчиво и интегрирано местно развитие чрез рехабилитация и
реконструкция на общинска пътна мрежа” в размер на 409 910 лева, сключен с финансова
институция, избрана по реда на ЗОП
- по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Приоритетна ос 1:
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата
среда и превенция на риска”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG161PO001/1.4-03/2008 „Подкрепа за изграждане и укрепване на дребномащабна
инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации”, с проектно
предложение: “Укрепване на инфраструктура за предотвратяване на свлачища на
територията на община Търговище.”
- Безвъзмездна помощ пред ПУДОС към МОСВ с проект “Водоснабдяване на
група Черковна /Драгановец, Преселец, Търновца, Копрец, Черковна/, Община Търговище,
Област Търговище” – Приоритет 3. Изграждане на качествена жизнена среда с модерни
инфраструктури и съхранена екология; Специфична цел 2: Обновяване и доизграждане на
техническата инфраструктура, подобряваща жизнена среда; Мярка 2: Подобряване
водоснабдяването на населените места чрез изграждане на допълнителни съоръжения и ремонт
и реконструкция на амортизирани водопроводи: Подмяна на водопроводните съоръжения в
селата на общината; Допълнително водоснабдяване на с. Черковна; в Общински план за
развитие 2007-2013 г.
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