ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ТЪРГОВИЩЕ ЗА ПЕРИОДА НОЕМВРИ 2015 - МАЙ 2016 г.
Решение №

Съдържание на решението

ПРОТОКОЛ № 1 от 10.11.2015 г.
Решение № 1
ОбС избира комисия по произвеждане на таен избор на председател на ОбС в състав:
Председател: Дарина Костова
Членове: Сунай Хасанов
Илия Илиев
Дамян Иванов
Ивайло Първанов
Решение № 2
На основание чл. 24 (1) от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет Търговище избира
от своя състав г-жа Хатидже Идриз Алиева за председател.
Решение № 3
Избира временна комисия в състав от 5 члена, която да подготви проект на Правилник за организацията и дейността на
Общински съвет Търговище в състав:
Председател: Панайот Димитров
Членове:
Севим Али
Десислава Петрова
Пламен Белколев
Ивайло Първанов
ПРОТОКОЛ № 2 от 26.11.2015 год.
Решение № 1
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище.
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 дарения в размер на 355 лв. по сметката на
мероприятие Регионална библиотека „Петър Стъпов” гр. Търговище, извършва към 01.07.2015 г. следната промяна по
бюджета на Общината за 2015 г.:
Решение № 3

На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид преизпълнението на подпараграф 24-06 „приходи от
наеми на земя” с 229 100 лв., извършва към 01.10.2015 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2015 г.:

Изпълнение на
решението
Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
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Решение № 4

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 26. 11. 2015 година, извършва
компенсирани промени в плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище за 2015 година със средства
от Собствени бюджетни средства /СБС/, както следва :
1.
Обект: Проектиране благоустрояване на кв. 8 и кв.184 по плана на гр.Търговище
§ 5300, § 5309 Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда ,
СБС
Било – 10 000 лв.
Става – 0 лв.
2.
Обект: Изготвяне на работен проект за ремонт и реконструкция на Детска ясла № 1 „Първи юни” гр.
Търговище
§ 5300, § 5309 , Функция 04: Здравеопазване, СБС
Било – 0 лв.
Става – 10 000 лв.
3.
Обект: Проектиране мост на р. Дългачка
§ 5300, § 5309 , Функция 08: Икономически дейности и услуги, СБС
Било – 10 000 лв.
Става – 13 000 лв.
4.
Обект: Паспортизация на общински сгради
§ 5300, § 5309 Функция 01: Общи държавни служби
Било – 100 000 лв.
Става – 97 000 лв.

Решението е изпълнено

Решение № 5

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Търговище:
1. Дава съгласие Община Търговище да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление”,
Приоритетна ос: 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” (ПО4), процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27
областни информационни центрове”;
2. Декларира, че Община Търговище ще осигури финансов ресурс, необходим за точното и навременно изпълнение на
планираните по проекта дейности и резултати;
3. Предоставя до 2023 г. едноетажна сграда, находяща се в гр. Търговище, ул. „Стефан Куцаров” №28, площ 115 (сто и
петнадесет) кв. м., с ИН73626.511.98.1, разположена в поземлен имот №73626.511.98 по кадастралната карта от 2005 г.,
съгласно Акт за публична общинска собственост №90 от 19.03.2014 г., за целите на проекта и дава съгласие за извършване на
текущ ремонт на сградата.
4. Задължава кмета на общината, при спиране на финансирането, по причини независещи от Община Търговище, да прекрати
сключения договор, както и да внесе предложение за връщане на собствеността.

Има подаден проект,
който е одобрен и е
сключен ДБФП.

Решение № 6

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 3, ал. 1 и ал. 2 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за сдружения за напояване, Община Търговище предава в собственост
следния обект:
– язовир „Ралица”, планоснимачен № 000104, Скица № 4/19.11.1997 г., с площ 71 784,00 кв.м., в землището на с. Ралица,
общ. Търговище – публична общинска собственост, Акт за общинска собственост № 3159/08.11.2004 г., вписан под № 157, т.
ХV, дв. вх.№ 5397/ 11.11.2004 г., на Сдружение за напояване „Бистра” с. Бистра, общ. Търговище, регистрирано с Решение
№ 10 от 30.03.2015 г. по фирмено дело 2/2015 г. на Търговищки Окръжен съд /ТОС/, вписано в регистър № 5 за

Процедурата
e
приключила.
Язовира е отписан от
актовите
книги
за
имотитеобщинска
собственост въз основа
на Заповед №З-01-1422/
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Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

Решение № 11

юридическите лица, воден от ТОС – партиден № 2, т. 25, стр. 43 по ф.д. № 2/2015 г.
2. Упълномощава Кмета на Общината със своя заповед да назначи предавателно-приемателна комисия и да предаде
владението на язовира.
На основание чл. 21, ал.1, т.11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл.129, ал.3 от ЗУТ /редакцията преди изменението на ЗУТ обн. ДВ, бр. 103
от 2012 г./ и във връзка с § 52 от Преходните и Заключителни Разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ,
Общински съвет Търговище съгласува подробен устройствен план – парцеларен план за обект от национално значение:
”Преносен газопровод „Южен поток” на територията на Република България”.

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 №73626.180.101 по кадастрална карта за землището на гр.Търговище да се изработи подробен устройствен
план – план за застрояване, с който в имота да се предвиди жилищно застрояване. Проектът да се изработи в обем и
съдържание, съгласно чл. 24 от Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 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.
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 задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП –ПЗ за поземлен имот №73626.180.101 по кадастрална
карта за землището на гр.Търговище.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и 5 от ЗУТ Общински съвет Търговище разрешава за поземлен
имот №73626.122.457 по кадастрална карта за землището на гр.Търговище да се изработи подробен устройствен план – план
за застрояване, с който в имота да се предвиди жилищно застрояване. Проектът да се изработи в обем и съдържание,
съгласно чл. 24 от Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 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.
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 задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП –ПЗ за поземлен имот №73626.122.457 по
кадастрална карта за землището на гр.Търговище.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и 5 от ЗУТ Общински съвет Търговище разрешава за поземлен
имот №73626.526.1014 по кадастрална карта за землището на гр.Търговище да се изработи подробен устройствен план – план
за застрояване, с който в имота да се предвиди жилищно застрояване. Проектът да се изработи в обем и съдържание,
съгласно чл. 24 от Наредба № 8/14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените 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.
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 задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП –ПЗ за поземлен имот №73626.526.1014 по
кадастрална карта за 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.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

21.12.2015 год. на Кмета
на Община Търговище
Решението
е
предоставено
за
прилагане
към
административна
преписка по одобряване
на
ПУП-ПП
от
Министъра на МРРБ
Решението
е
предоставено
на
заявителя за възлагане на
изработването на ПУП и
получаване
на
предписания
от
експлоатационните
дружества.
Решението
е
предоставено
на
заявителя за възлагане на
изработването на ПУП и
получаване
на
предписания
от
експлоатационните
дружества.
Решението
е
предоставено
на
заявителя за възлагане на
изработването на ПУП и
получаване
на
предписания
от
експлоатационните
дружества.
Общ брой имоти по
решението74
бр.,
издадени заповеди на
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Решение № 12
Решение № 13
Решение № 14

Решение № 15
Решение № 16

Решение № 17

Решение № 18

На основание чл. 21, ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от ППЗСП, Общински съвет Търговище приема Анализ
на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Търговище.
На основание чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие избира г-жа Хатидже Идриз Алиева – председател на Общински
съвет Търговище за член на Областния съвет за развитие на Област Търговище.
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България представителя на
Общински съвет Търговище г-жа Хатидже Идриз Алиева – председател на Общински съвет Търговище.
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседанието на Общото събрание, той ще бъде заместван от
Панайот Йорданов Димитров – общински съветник в Общински съвет Търговище.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА и писмо с Вх. № 04-00-750/17.11.2015 г. на
Министерство на финансите, Общински съвет Търговище утвърждава три броя кметски наместници в с. Осен, с. Мировец и
с. Кошничари, считано от 10.11.2015 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
1. Определя индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Търговище, считано от 10.11.2015 г., в
размер на 2600.00 лева.
2. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства в Община Търговище, считано от
10.11.2015 г.,
2. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определя
на основание Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2007 г.
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ Общински съвет Търговище
изразява предварително съгласие за определяне на трасе на техническата инфраструктура (ел.провод) за обект „Складова
база” в ПИ № 73626.309.76 по кадастрална карта за землището на гр.Търговище през поземлен имот № 73626.309.63 –
пасище, мера, собственост на Община Търговище.
2.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ Общински съвет Търговище дава
предварително съгласие за учредяване на вещни права върху имот собственост на Община Търговище, описан в т. 1.
Определя срок на валидност на предварителното съгласие - 2 години.
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извършва към 01.12.2015 г. следната промяна по бюджета на
Общината за 2015 г.:
увеличава плана на натуралните показатели – брой места в социалните услуги по бюджета на Община
Търговище към 01.12.2015 г., като увеличението касае натуралните показатели в делегираната от държавата дейност
дофинансирана с приходи с общински характер 5 33 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане
и заетостта – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други - Комплекс за здравно-социални услуги гр.
Търговище” със 117 места, в т. ч.:
1. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с нужда от постоянни медицински грижи” – 8 места;

кмета
на
Община
Търговище
за
утвърждаване
на
оценките- 74 бр, от тях
платени и придобити в
собственост-39 бр.
изпълнено
Решението е изпълнено
Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
Решението е изменено с
Решение №7 по протокол
№3 от 18.02.2016г.

Решението
е
предоставено
на
заявителя за извършване
на процедури по ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ
Решението е изпълнено
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2. „Център за психично здраве за деца от 0 до 3 годишна възраст” – 20 места;
3. „ Център за майчино и детско здраве” – 50 места;
4. „ Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3 годишна възраст” – 20 места;
5. „ Център за подкрепяща грижа” – 4 места;
6. „Център за ранна интервенция за деца с дефицити” – 15 места
2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Търговище, утвърждава числеността на персонала към 01.12.2015 г. на делегирана от държавата дейност
дофинансирана с приходи с общински характер 5 33 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане
и заетостта – дофинансиране с приходи с общински характер, дарения и други – Комплекс за здравно-социални услуги гр.
Търговище” -52,0 бройки, в т. ч.:
1. „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания с нужда от постоянни медицински грижи” – 25,5
бройки;
2. „Център за психично здраве за деца от 0 до 3 годишна възраст” – 4,0 бройки;
3. „ Център за майчино и детско здраве” – 8,5 бройки;
4. „ Дневен център за деца с увреждания от 0 до 3 годишна възраст” – 8,0 бройки;
5. „ Център за подкрепяща грижа” – 2,5 бройки;
6. „Център за ранна интервенция за деца с дефицити” – 3,5 бройки
3. На основание чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните финанси, актуализира към 01.12.2015 г. Приложение № 11 към
Решение № 2 от Протокол № 53/10.06.2015 г. на Общински съвет-Търговище за второстепенните разпоредители с бюджети в
Община Търговище за 2015 г., както следва:
- към т. III. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” се добавят дейностите „Център за настаняване от семеен
тип за деца/младежи с увреждания с нужда от постоянни медицински грижи – Комплекс за здравно-социални услуги гр.
Търговище”, „Център за психично здраве за деца от 0 до 3 годишна възраст - Комплекс за здравно-социални услуги гр.
Търговище”, „ Център за майчино и детско здраве - Комплекс за здравно-социални услуги гр. Търговище”, „ Дневен център
за деца с увреждания от 0 до 3 годишна възраст - Комплекс за здравно-социални услуги гр. Търговище”, „ Център за
подкрепяща грижа - Комплекс за здравно-социални услуги гр. Търговище”, „Център за ранна интервенция за деца с
дефицити - Комплекс за здравно-социални услуги гр. Търговище”
Второстепенен разпоредител с бюджет е директора на „Комплекс за здравно-социални услуги гр. Търговище” или
заместващото го лице, а като втори подпис – съставителя финансовия отчет на тези дейности или заместващото го лице.
4. Задължава кмета на общината, при спиране на финансирането, по причини независещи от Община Търговище, да прекрати
сключения договор, както и да внесе предложение за връщане на собствеността.
ПРОТОКОЛ № 3 от 18.12.2015 г.
Решение № 1
На основание чл. 19, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище избира Консултативен
съвет към Общински съвет, както следва:

Решение № 2

1.
Хамди Мехмедов Илиязов, заместник Ерджан Алиев Бектешев
2.
Панайот Йорданов Димитров, заместник Христо Стойнев Харалампиев
3.
Д-р Красимир Митев Мирев, заместник Илия Светлозаров Илиев
4.
Таню Георгиев Танев, заместник Пламен Владимиров Белколев
5.
Ивайло Павлов Първанов, заместник Светослав Савчев Иванов
На основание чл. 24 (2) от ЗМСМА и чл. 9 (1) от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, избира за
заместник-председатели на Общински съвет Търговище общинските съветници Емил Александров Димитров и Пламен
Владимиров Белколев.

Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
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Решение № 3
Решение № 4

Решение № 5

На основание чл. 21(1), т. 1 от ЗМСМА и чл. 14 (1), т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Търговище, избира Постоянни комисии съм Общинския съвет
1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, предвид преизпълнението на подпараграф 27-01 „такси за
ползване на детски градини”с 9 738 лв., извършва към 01.11.2015 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2015 г
1. На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.62 и чл.66 от Закона за местни данъци и такси, Общински съвет гр.Търговище одобрява план – сметка за 2016 г. 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, както следва:

Решението е изпълнено
Решението е изпълнено

Текущо изпълнение

1.
Район гр.Търговище
3 135 600.00 лв.
2.
Район Дралфа
156 277.60 лв.
3.
Район Надарево
103 073.00 лв.
4.
Район Съединение
77 444.40 лв.
5.
Район Макариополско
110 444.60 лв.
6.
Район Стража-Разбойна
53 664.20 лв.
7.
Район Лиляк
117 721.20 лв.
8.
Район Черковна
119 704.80 лв.
9.Район Кралево
115 670.20 лв.

Решение № 6

Решение № 7

ОБЩО:
3 989 600.00 лв.
2.
Решението влиза в сила от 01.01.2016 година.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.14, ал. 1, т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, считано от 01.01.2016 г., Общински съвет - Търговище
одобрява общата численост на общинска администрация - Търговище - 190 щатни бройки.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 14, ал. 1, т. 2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, считано от 01.01.2016 г., Общински съвет - Търговище
одобрява структурата на oбщинска администрация - Търговище, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото
Решение.
Промяната да се извърши в длъжностното разписание на общинска администрация-Търговище, считано от 01.01.2016 г.
I. На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет Търговище изменя Решение № 16 по Протокол № 2 от 26.11.2015г. ,
както следва:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Търговище:
1. Определя индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Търговище, считано от 10.11.2015 г., в
размер на 2 200.00 лева.
2. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства в Община Търговище, считано от

Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
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Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

Решение № 11

10.11.2015 г.
3. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определя на
основание Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС № 4 на МС от 17.01.2007 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 138, ал.1 във връзка с чл. 139, ал.1 и ал.2 от ТЗ и чл. 27, ал.2 от Наредбата за
реда за упражняване правата на собственост на община Търговище в търговските дружества с общинско участие в капитала,
за участието на общината в граждански дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, Общински съвет - Търговище
упълномощава Хатидже Идриз Алиева, като представител на Община Търговище в извънредното Неприсъствено Общо
събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище да гласува по точките от дневния ред
както следва:
1.Общото събрание продължава срока на договора на Людмила Пешева Димова-Кънчева (държавен експерт в дирекция „ТД
и ДП” в МРРБ) за възлагане контрола на„ВиК’ ООД, Търговище, за срок от 3 години- гласува „ЗА”.
2.Общото събрание упълномощава Министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнително
споразумение към договора за възлагане на контрола на дружеството, във връзка с решението по т.1- гласува „ЗА”
1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от ЗОС
и чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ),
Общински съвет – Търговище дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 10 (десет) години чрез публичен търг с
тайно наддаване помещения – публична общинска собственост, находящи се в сградата на ул. „Преслав” №14, както следва:
1.1. Кабинет №12, ет. II с площ 42,08 кв.м., за дентална медицина, по цени определени съгласно Наредба за базисните цени
при отдаване под наем на общинско имущество;
1.2. Кабинет №19, ет. II с площ 42,08 кв.м., за извършване на медицински дейности, по цени определени съгласно Наредба за
базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество;
1.3. Кабинет №31, ет. III с площ 40,82 кв.м., за извършване на медицински дейности, по цени определени съгласно Наредба за
базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира тръжна процедура съгласно глава VІІІ от НПУРОИ при условията
определени в т. 1.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 14, ал. 7 от
ЗОС и чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НПУРОИ),
Общински съвет – Търговище дава съгласие да бъдат отдадени под наем чрез публичен търг с тайно наддаване части от
имоти – публична общинска собственост за срок от 5 години, както следва:
1.1. Терен с площ 1.00 кв.м., находящ се в сградата на СЗ „Дечко Стефанов” – гр. Търговище, вход откъм ул. „Св. Климент
Охридски”, за монтиране на автомат за топли безалкохолни напитки, по цени определени съгласно Наредба за базисните
цени при отдаване под наем на общинско имущество;
1.2. Терен с площ 1.00 кв.м., находящ се в сградата на Учебно-тренировъчен център – гр. Търговище (УТЦ) на ул. „Христо
Ботев”, за монтиране на автомат за топли безалкохолни напитки, по цени определени съгласно Наредба за базисните цени
при отдаване под наем на общинско имущество;
1.3. Първи етаж с площ 86,00 кв.м. от двуетажна сграда, находяща се в кв. 46, парцел 3 в село Буйново, община Търговище,
за търговска дейност, по цени определени съгласно Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско
имущество;
2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедура за отдаване под наем при условията определени в т.1.
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

Решението е изпълнено
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Решение № 12

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 181, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за горите, Общински съвет Търговище
определя управлението на горските територии, собственост на Община Търговище, попадащи в териториалния обхват на ТП
ДГС „Търговище”, с площ 2 875,5 ха, да се осъществява от ТП ДГС „Търговище”,
гр. Търговище.
1.1. На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ППЗГ, възлага на Кмета на Общината да направи предложение до директора на ТП
ДГС „Търговище”, гр. Търговище. за предоставяне управлението на горските територии – собственост на Община Търговище
и при получено съгласие, да сключи договор със срок на действие до 31.12.2019 г., при следните условия:
1.1.1. Община Търговище да получава не по-малко от:
- 80 % от приходите от такси за ползване на недървесни горски продукти, по такси, определени с Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище;
- 50 % от разликата между продажната цена на реализираната дървесина и цената за добив на същата;
1.1.2. Община Търговище има право да поиска до 30 % от годишното ползване на дървесина за съответната година за
собствени нужди, като заплати разходите за добива ѝ.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 181, ал. 1, т. 2 и ал. 3 от Закона за горите, Общински съвет Търговище
определя управлението на горските територии, собственост на Община Търговище, попадащи в териториалния обхват на ТП
ДЛС „Черни Лом”, гр. Попово, с площ 310,6 ха, да се осъществява от ТП ДЛС „Черни Лом”,
гр. Попово.
2.1. На основание чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от ППЗГ, възлага на Кмета на Общината да направи предложение до директора на ТП
ДЛС „Черни Лом”, гр. Попово за предоставяне управлението на горските територии – собственост на Община Търговище и
при получено съгласие, да сключи договор със срок на действие до 31.12.2019 г., при следните условия:
2.1.1. Община Търговище да получава не по-малко от:
- 80 % от приходите от такси за ползване на недървесни горски продукти, определени с Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Търговище;
- 50 % от разликата между продажната цена на реализираната дървесина и цената за добив на същата;
2.1.2. Община Търговище има право да поиска до 30 % от годишното ползване на дървесина за съответната година за
собствени нужди, като заплати разходите за добива ѝ.
Д-р Дарин Димитров отговори на постъпило питане от общинския съветник Сунай Хасанов относно експлоатационното
състояние на ЦДГ „Червената шапчица”, спортна зала гр. Търговище и извършването на СМР по общински паркинги
ПРОТОКОЛ № 4 от 28.01.2016 г.
Решение № 1
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 8 от ЗОС и чл. 3, ал. 1 от НПУРОИ, Общински съвет Търговище приема
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 година.
Решение № 2
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 2016 година.
Решение № 3
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 2016 година, и ПМС № 380/29.12.2015 г. за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за 2016 г. приема бюджета на Община Търговище за 2016 година
Решение № 4
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 13, ал. 3 от Закона за регионалното
развитие и чл. 37, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР, Общински съвет Търговище приема следните документи:

Търговище
за
утвърждаване
на
оценките- 57 бр., от тях
платени и придобити в
собственост-28 бр.
Сключен договор №
17/29.03.2016 г. с ДГС
Търговище
ТП ДЛС „Черни Лом”,
гр. Попово отказват, но
не
е
постъпвал
официален отговор на
предложението.

Решението е изпълнено
Решението е изпълнено
Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
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Решение № 5

Решение № 6

Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

1.1. Актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.
1.2. Актуализирана Програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г.
На основание чл.99,т.1 и т.2 от АПК, във връзка с чл.102, ал.2 от АПК, чл.21, ал.1, т.24 и чл.22, ал.2 от ЗМСМА Общински
съвет Търговище възобновява производството и отменя свое решение №29 по протокол № 54/30.07.2015 г. поради
съществено нарушение на изискванията за законосъобразността му, както и поради откриване на нови обстоятелства от
съществено значение за издаване на посоченото решение. Приложеното задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП
касае имот №016001 с площ 4874 кв.м., което е в несъответствие с чл.2, ал.1, т.2 от Наредба №19/25.10.2012 г., съгласно
който селскостопанските сгради, постройки и съоръжения за отглеждане на животни се разрешават за застрояване в имоти с
площ над 10 дка без промяна на предназначение на земеделските земи. Приетото решение е в противоречие със законовите
разпоредби на наредбата.
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124б, ал.5 от ЗУТ Общински съвет Търговище отказва да издаде разрешение
за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №73626.103.18 по кадастрална карта за
землището на гр.Търговище тъй като представеното предложение на ПУП-ПЗ не отговаря на изискванията на чл.16, ал.1 и
чл.111 от ЗУТ. Допускането на устройствена процедура за отделен поземлен имот ще доведе до невъзможност да бъдат
решени икономично и целесъобразно основни благоустройствени въпроси – прокарването на нови улици/пътища със
съответните подземни инженерни мрежи, улично осветление, извозване на битови отпадъци, както и няма да бъде съобразена
с целите на устройственото планиране, предвидени в проекта на ОУП на Община Търговище.
Отказът да се съобщи по реда на Административнопроцесуалния кодекс и може да бъде оспорван по реда на чл.215 на ЗУТ.
1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Общински съвет
Търговище съгласува Годишен план за одитните ангажименти на Звено “Вътрешен одит” в Община Търговище за 2016
година.

1.
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет Търговище прави следната вътрешна промяна по
план –сметката за 2016 год. :
1.
В раздел ІV „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии за обществено
ползване.”:
т.16 „Закупуване на специализирана техника за събиране и транспортиране на контейнери за хранителни отпадъци”
става „Закупуване на специализирана техника – автовишка за подрязване на изсъхнали и опасни клони на дървета”.
2.
Решението влиза в сила от 01.02.2016 г.
1. На основание чл.21, ал.1 т.8 ЗМСМА и чл. 198о, ал. 1 и ал.4 от Закона за водите, Общински съвет Търговище предоставя
временно и безвъзмездно на „ВиК“ ООД Търговище правото да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и
експлоатация чрез възлагане по реда на Закона за водите обект „ Рехабилитация и ремонтно – възстановителни работи на
напорен водопровод между ПС „Цветница I” и ПС „Цветница 2” – II подем” до възлагане на стопанисването, поддържането
и експлоатацията му от Асоциация ВИК Търговище за управление на водоснабдителни и канализационни системи.
2. Възлага на кмета на общината да подпише договор съгласно чл.198п ал.1 от Закона за водите за стопанисване, поддържане
и експлоатация на обект „Рехабилитация и ремонтно – възстановителни работи на напорен водопровод между ПС „Цветница
I” и ПС „Цветница 2” – II подем”, намиращ се в землището на с.Лиляк община Търговище с управителя на ВиК ООД
гр.Търговище.
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 –

Решението
е
предоставено
на
заинтересовано лице, с
цел прекратяване на
процедури
по
одобряването на ПУП.
Решението
не
е
обжалвано по реда на
АПК.
Решението
е
предоставено
на
заинтересовано
лице.
Решението
не
е
обжалвано по реда на
АПК.
Съгласуван
годишен
план
за
одитните
ангажименти на Звено
“Вътрешен
одит”
в
Община Търговище за
2016 година.
Текущо изпълнение

Решението е изпълнено

Общ

брой

имоти
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по

Търговище определя продажни цени на общински земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ

Решение № 11

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”,
Специфична цел 3: „Намаляване броя на децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на социални и
здравни услуги в общността”, име на процедурата: “УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ”; Бюджетна линия
BG05M9OP001-2. 004, Опертивна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., Общински съвет Търговище
дава съгласие Община Търговище да кандидатства по настоящата процедура.

Решение № 12

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.16, ал.2, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, Общински съвет Търговище oпределя състава на месната комисия по
чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, да се състои от петима
членове както следва:
Председател: Валентин Методиев Велчев- зам. -кмет и
Членове:1. Севим Мюстеджеб Али - общински съветник в Общински съвет Търговище
2.Невена Ярославова Станимирова - общински съветник в Общински съвет Търговище
3.Веселина Йорданова Николова - ст.специалист в отдел”Общинска собственост”
4.Радка Благоева Савчева – счетоводител.
На основание чл.21, ал.1, т.15 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Търговище
определя за представител на Община Търговище в Общото събрание и в Управителния съвет на Сдружение „Център за
регионално развитие”:
д-р Дарин Иванов Димитров - Кмет на Община Търговище.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, както и чл.14, т.25 и чл.15, ал.1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище, Общински съвет Търговище приема изменение на Правилника за финансово
подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23, ал. 2 от ЗМСМА и в изпълнение на чл.6, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за финансово
подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми на територията на община Търговище, Общински съвет
Търговище избира комисия в следния състав:
1.д-р Димчо Димов – общински съветник в Общински съвет Търговище;
2. д-р Красимир Мирев - общински съветник в Общински съвет Търговище;
3. Севим Али - общински съветник в Общински съвет Търговище;
4. Пламен Белколев - общински съветник в Общински съвет Търговище;
5. Мая Павлова – правоспособен юрист;
6. д-р Емил Абаджиев - специалист по акушерство и гинекология.
7.Райна Якимова – ст. счетоводител - здравеопазване в Община Търговище;
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и т. 23 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 5, ал. 1 от Наредба за условията и реда за

Решение № 13

Решение № 14
Решение № 15

Решение № 16

решението53
бр.,
издадени заповеди на
кмета
на
Община
Търговище
за
утвърждаване
на
оценките- 53 бр., от тях
платени и придобити в
собственост-40 бр.
С
писмо
изх.
№970/09.06.2016
г.,
Управляващият орган е
уведомил, че Проектното
предложение е одобрено
за
финансиране.
Предстои сключване на
договор
Решението е изпълнено

Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
Решението е изпълнено

Свикано първо заседание
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стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Търговище, избира Комисия по стипендиите в състав:
Председател: инж. Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище
Членове:
1. Силвия Доманова – младши експерт образование в Община Търговище
2. Стефан Станчев – старши експерт по организация на средното образование в РИО на МОН - Търговище
3. Дамян Иванов – председател на ПК “Образование, култура, културно-историческо наследство и вероизповедания”
към Общински съвет Търговище
4. Анета Куманова – член на ПК “Образование, култура, културно-историческо наследство и вероизповедания” към
Общински съвет Търговище
5. Николай Златков – член на ПК “Здравеопазване, социална политика, неправителствени организации /НПО/ и развитие на
гражданското общество, спорт, туризъм” към Общински съвет Търговище.
6. Светослав Иванов – член на ПК “Образование, култура, културно-историческо наследство и вероизповедания” към
Общински съвет Търговище.
Решение № 17

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 170, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража утвърждава състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет Търговище както следва:
Председател: инж. Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище
и членове:
1. Пенко Петков – инспектор, пробационна служба Областна служба „Изпълнение на наказанията” Търговище;
2. Димитър Димитров – социален работник в отдел “Социална закрила” в Дирекция “Социално подпомагане” Търговище;
3. Недялко Владимиров – главен експерт отдел „АППТ” в Дирекция “Бюро по труда” Търговище;
4. Сунай Хасанов– председател на Постоянната комисия „Законност, контрол на решенията, опазване на обществения ред и
установяване на конфликт на интереси” към Общински съвет Търговище;
5. Десислава Петрова – член на Постоянната комисия „Общинска собственост, икономическа политика, финанси, бюджет,
данъци и такси” към Общински съвет Търговище;
6. Татяна Петрова – секретар на МКБППМН - Община Търговище.
ПРОТОКОЛ № 5 от 26. 02.2016 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, предвид възстановяване на отпуснати временни безлихвени заеми
от бюджета на ОУ „Паисий Хилендарски” с. Надарево , съгласно: т. 10 и т. 15 от Решение № 1, Протокол № 53/10.06.2015 г.
на Общински съвет Търговище, т. 2 и т. 13 от Решение № 1, Протокол № 55/27.08.2015 г. на Общински съвет Търговище по
схема „Училищен плод”, номер на одобрение FVS02126 към ДФ „Земеделие”, извършва към 01.10.2015 г. следната промяна
по бюджета на Община Търговище за 2015 г.
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, извършва следната промяна по бюджета на Общината за 2016 г.
към 01.02.2016 г.:
- намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 25 000 лв., в частта му на местните приходи с 25
000 лв., като

на избраната комисия по
стипендиите от нейния
председател г-жа Х.
Алиева на 05.02.2016 г.,
от 14.00 ч., в к-т 33 на
Общината. Съгласно т. 1
и т. 2 от Протокола от
заседанието комисията
избра от състава си
секретар и разработи
Програма за стимулиране
на деца и младежи с
изявени
дарби
от
Община Търговище за
2016 г.
Решението е изпълнено

Решението е изпълнено

Решението е изпълнено

Страница 11 от 35

Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5
Решение № 6
Решение № 7
Решение № 8

намалението касае § 76-00 “Временни безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз” с 25 000 лв. и предоставя временен безлихвен заем към 01.02.2016
г. за текущи допустими възстановими разходи в размер на 25 000 лв. по проект BG05SFOP001-4.001-0006 „Осигуряване
функционирането на Областен информационен център – Търговище”.
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 25 000 лв., в частта му на разходите за местни
дейности с 25000 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв за непредвидени
и неотложни разходи” с 25 000 лв.
2. Ръководителя на проекта заявява ежемесечно необходимите финансови средства, при спазване на Системата за финансово
управление и контрол.
На основание чл. 21, ал.1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
1. Определя индивидуалната основна месечна заплата на кмета на Община Търговище, считано от 01.03.2016 г., в
размер на 2420.00 лева.
2. Определя индивидуалните основни месечни заплати на кметове на кметства в Община Търговище, считано от
01.03.2016 г., както следва:
- кмет на кметство с население от 501 до 2500 души, основна месечна заплата в размер на 685.00 лв.
- кмет на кметство с население до 500 души, основна месечна заплата в размер на 615.00 лв.
2. Размерът на допълнителните трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит да се определя
на основание Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС №4 на МС от 17.01.2007 г.
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, извършва следната промяна по бюджета на Общината за 2016 г.
към 01.02.2016 г.:
- намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 58 531 лв., в частта му на местните приходи с 58
531 лв., като
намалението касае § 76-00 “Временни безлихвени заеми между
бюджети и сметки за средства от Европейския съюз” с 58 531 лв. и предоставя временен безлихвен заем към 01.02.2016
г. за текущи допустими възстановими разходи в размер на 58 531 лв. по проект BG05M90PO01-1.005-0001 „Обучения и
заетост за младите хора;
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 58 531 лв., в частта му на разходите за местни
дейности с 58 531 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” с 58 531 лв.
2. Ръководителя на проекта заявява ежемесечно необходимите финансови средства, при спазване на Системата за финансово
управление и контрол.
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 2015 г.
1. На основание, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, Общински съвет Търговище приема Годишния отчет за 2015 г. по изпълнението на „ Програма за опазване на околната среда на Община
Търговище за периода 2015-2020 година”.
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 2015 г. по изпълнението на „Програма за управление на отпадъците на територията на Община
Търговище за периода 2015-2020 година”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за туризма, Общински съвет

Решението е изпълнено

Решението е изпълнено

Решението е изпълнен
Решението е изпълнено
Решението е изпълнено
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Търговище
1.
Приема отчета за изпълнение на Програмата за развитие на туризма на територията на община Търговище през
2015 г.
2.
Приема Програма за развитие на туризма на територията на Община Търговище през 2016 г.

ДЕЙНОСТИ ПО
ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
ТУРИЗМА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА
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и
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м. май, като
са
изразходвани
8 500 лв. от
заложените
по бюджета/
Извършен
ремонт
на
покрив зала
1
на
Художествен
а
галериягр.
Търговище
Ремонт на ул.
„Раковска”предвижда се
второто
шестмесечие
на 2016 г.

Останалите дейности
по програмата се
изпълняват
целогодишно
Решение № 9
Решение № 10

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за младежта, Общински съвет
Търговище приема Общински годишен план за младежта за 2016 г. на Община Търговище.
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 :
Упълномощава инж. Митко Веселинов Панайотов – зам. кмет на Община Търговище да представлява Община
Търговище в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация” ООД гр.Търговище, като гласува точките от дневния ред, както следва:
1.Регистрация на членовете на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ООД гр.Търговище – да извърши регистрацията на Община Търговище по установения ред.
2. Съгласуване на „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище за
периода 2014 – 2016 г.”, в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно
§14 , ал.1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.ДВ
бр.58 от 31.07.2015г.) – Гласува „ЗА”,след отпадане от Икономическата част на бизнес плана по Справка № 8.1 Инвестиционна програма за услугата доставяне на вода на потребителите т.2.3.7. на строеж "Реконструкция на водопроводна

Изпълнява
целогодишно
Взето
участие
посочено
упълномощаване.
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Решение № 11

Решение № 12

Решение № 13

мрежа ул. "Славейков", гр. Търговище, ПЕВП ф110 на стойност 53 х.лв.
Средствата могат да се пренасочат за изграждане на СВО по реконструираната водопроводна мрежа изпълнена по проект №
58111-18-209/30.5.2008 "Рехабилитация на ВиК мрежите на гр. Търговище" с Бенефициент Община Търговище.
Мотив за искането – Асфалтовото покритие на ул.”Славейков” беше подменено изцяло преди година, и извършването на
СМР, които биха довели до нарушаване пътната настилка в период от пет години е нежелателно. – Гласува „ПРОТИВ” в
случай, че ул. „Славейков” не отпадне от Икономическата част на бизнес плана по Справка № 8.1 - Инвестиционна програма
за услугата доставяне на вода на потребителите т.2.3.7. на строеж "Реконструкция на водопроводна мрежа ул. "Славейков",
гр. Търговище, ПЕВП ф110 на стойност 53 х.лв.
3. Приемане на годишен отчет за дейността на Асоциация по ВиК – Търговище за 2015 г., в изпълнение на чл.198
„в”, ал.4, т.10 от ЗВ и чл.9, ал.2 от ПОДАВИК. – Гласува „ЗА”
4. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета на Асоциация по ВиК – Търговище за 2015 г., в съответствие с
чл.9, ал.2 от ПОДАВИК. – Гласува „ЗА”
5. Приемане на бюджет на Асоциация по ВиК – Търговище за 2016 г., съгласно чл.198 „в”, ал.4, т.9 от ЗВ и чл.9, ал.2
и чл.21, ал.1 от ПОДАВИК. – Гласува „ЗА”
6.Разни – Гласува „ПО ПРЕЦЕНКА”
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 2016 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
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. 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 XII,
кв.88 с площ 1 380 кв.м, отреден за “ресторант, магазин, сладкарница и общежитие” (частна общинска собственост), находящ
се в село Лиляк, община Търговище (съгласно АОС № 442/2008 г.) при начална тръжна цена 7 100.00 лв. без ДДС и данъчна
оценка 5 919.20 лв., като постигнатата на търга цена се облага с 20% ДДС. Така посоченият имот е включен под № 46 в
Приложение № 3 към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира тръжна 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. 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 3 бр.
поземлени имоти, в тяхната съвкупност с обща площ 3.233 дка. и начална тръжна цена 2 270.00 лв. без ДДС всичките
категория “трета”, находящи се в местност „Край село“ по имоти както следва:
1.1. ПИ № 000065 – категория "трета" с площ 0.913 дка. (съгласно АЧОС № 2461/2015 г.) при начална тръжна цена 640.00 лв.
без ДДС и данъчна оценка 140.90 лв.
1.2. ПИ № 000067 – категория "трета" с площ 0.920 дка. (съгласно АЧОС № 2462/2015 г.) при начална тръжна цена 650.00 лв.
без ДДС и данъчна оценка 142.00 лв.
1.3. ПИ № 000068 – категория "трета" с площ 1.400 дка. (съгласно АЧОС № 2463/2015 г.) при начална тръжна цена 980.00 лв.
без ДДС и данъчна оценка 236.70 лв.
Така посочените имоти са включени под № 82, № 83 и № 84 в Приложение № 3 към Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г.

Процедурата е
приключена.

Обявен търг. Не се явиха
кандидати.

Процедурата е
приключена.
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Решение № 14

Решение № 15

Решение № 16

2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира тръжната 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. 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 № 000025
– стопански двор в село Копрец с площ 1.746 дка, категория “девета” (съгласно АОС № 2684/2004 г.) при начална тръжна
цена 2 940.00 лв. без ДДС и данъчна оценка 2 673.50 лв. Така описаният имот е включен под № 86 в Приложение № 3 към
Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г.
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 Търговище разрешава за
поземлен имот № 73626.312.101 по КК за землището на гр.Търговище да се изработи подробен устройствен план – план за
застрояване, с който имотът да се отреди „за съоръжения за техническата инфраструктура”. Основното застрояване в имота
да се определи с ограничителни линии на застрояване. Транспортният достъп до имота се осигурява от полски път –
общинска собственост. 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 задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – план за застрояване.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
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 № 083004 по КВС на с. Здравец, общ. Търговище да се изработи подробен устройствен план – план за застрояване, с
който за имота да се определи устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм). 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. Основното застрояване в имота да се предвиди с ограничителни
линии на застрояване. Към ПУП - ПЗ да се изработи специализирана план-схема за елементи на техническата
инфраструктура.
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 задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – план за застрояване.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Решение № 17

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 9 до 15 май 2016 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.

Решение № 18

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

Обявен търг. Не се яви
кандидат.

Решението
е
предоставено
на
заявителя за възлагане на
изработването на ПУП.

Решението
е
предоставено
на
заявителя за възлагане на
изработването на ПУП и
получаване
на
предписания
от
експлоатационните
дружества.
Решението е изменено с
Решение
№21
по
протокол №3/2016 г. на
Общински съвет.
Решението е изпълнено

Общ брой имоти по
решението50
бр.,
издадени заповеди на
кмета
на
Община
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Решение № 19

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.62, ал.2 от
Административно процесуалния кодекс, Общински
съвет Търговище поправя Решение №11 по протокол №2/26.11.2015г., както следва:
В таблицата от Решението, в т.37, колона 3, ред 39 вместо „388”, да се чете „338”
В останалата си част Решение №11 по протокол №2/26.11.2015г. остава непроменено.
За поправката да се уведомят заинтересованите лица.
Настоящото решение подлежи на обжалване по реда на АПК.

Решение № 20

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане Закона за
социално подпомагане, Общински съвет – Търговище определя Обществен съвет за социално подпомагане в следния състав:
Председател: Емине Якубова – Заместник кмет на Община Търговище
Членове:
1.
Веляна Павлова – гл. експерт в Регионална дирекция социално подпомагане - Търговище
2.
Анелия Александрова – Началник отдел “Хора с увреждания и социални услуги” в Дирекция “Социално
подпомагане” - Търговище
3.
Юлия Дечева – Началник отдел “Активна политика на пазара на труда” в Дирекция “Бюро по труда”
4.
Д-р Димчо Димов – Председател на Постоянна комисия по здравеопазване, социална политика, спорт и туризъм
към Общински съвет - Търговище
5.
Билял Чолаков – мл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“
6.
Невена Маджарова – председател на Клуб на нестопанските организации
7.
Миглена Сотирова – Директор на Комплекс за здравно-социални услуги
8.
Ивелина Станкова – главен социален работник в Отдел “Закрила на детето” – Търговище
9.
Златка Иванова - Директор на КПЗГО – кв. Бряг
10.
Йоана Славева – мл. експерт в Дирекция „Хуманитарни дейности“
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 2016 г.

Решение № 21

Търговище
за
утвърждаване
на
оценките- 50 бр., от тях
платени и придобити в
собственост-23 бр.
Издадени заповеди на
кмета на Общината с
№З-ПЗ-49/12.01.2016 г.
за оценка и №З-ПЗ245/16.03.2016
г.
за
придобиване
на
собственост
Проведено заседание на
Обществения съвет на
09.03.2016 г., относно
приемане на Стратегията
за
развитие
на
социалните услуги в
Община Търговище и
Годишния
план
за
действие
по
изпълнението
на
Стратегията.

Съгласно
приетата
Програма се проведе 2ро
заседание
на
комисията
по
стипендиите (Протокол
от 11.05.2016 г., 13.00 ч. )
за
разглеждане
на
постъпилите искания за
предоставяне
на
специална закрила на
деца и младежи с
изявени
дарби
от
Община
Търговище.
Съглано т. 1, т. 2 и т. 3 от
взетите
решения
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Решение № 22

Решение № 23

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Търговище
приема План за противодействие на тероризма в община Търговище, изработен въз основа на Решение № 1 от 05.01.2016 г.
на Министерски съвет на Република България.

На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява извършените разходи за командировки в
страната за ІV-то тримесечие на 2015 г. на д-р Дарин Димитров – кмет на община Търговище общо за 100,00 лв. и на
Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище не е разходвала средства за командировки в страната.
Решение № 24
1.На основание чл.147, ал.1 от Търговския закон и 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 „Знаме” ЕООД, гр. Търговище с Ивелина Парашкевова
Петрова, считано от 01.03.2016 г. за срок до 01.05.2016г. 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 допълнително споразумение към договора за управление при условията
на т. 1.
ПРОТОКОЛ № 6 от 31.03.2016 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 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 № 56 на Министерски съвет от 28 януари 2016 година за бюджетната процедура за 2017 г.
и Указание БЮ № 1/10.02.2016 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози
на ПРБ за периода 2017-2019 г.
1. Одобрява „Бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности” на Община Търговище, съгласно Приложение № 8 към Указание БЮ № 1/10.02.2016 г. на Министерство на
финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2017-2019 г.
2. Одобрява „Прогноза за намеренията за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг
през периода 2017-2019 г.” на Община Търговище, съгласно Приложение № 6а към Указание БЮ № 1/10.02.2016 г. на
Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2017-2019 г.
3. Одобрява „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и намерения за поемане на
задължения по нови заеми за периода 2017–2019 г." на Община Търговище, съгласно Приложение № 6б към Указание БЮ №
1/10.02.2016 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода
2017-2019 г.
4. Одобрява „Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за
заеми и намерения за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017–2019 г.” на Община Търговище,
съгласно Приложение № 6в към Указание БЮ № 1/10.02.2016 г. на Министерство на финансите за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2017-2019 г.

комисията присъди 1
стипендия „Търговищко
дарование”. 2 годишни
стипендии и 21 месечни.
Приет
План
за
противодействие
на
тероризма в община
Търговище
Решението е изпълнено
Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
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Решение № 2

Решение № 3

Решение № 4

Решение № 5

Решение № 6

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. 2016 година, извършва
компенсирани промени в плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище за 2016 година със средства
от Собствени бюджетни средства /СБС/,
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 2015 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).
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 21 от Наредбата за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Търговище приема Наредба за изменение
и допълнение Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество/ приета с Решение № 4 по
Протокол № 10 от 26.06.2008 г. на Общински съвет Търговище на основание чл. 8, ал. 2 и чл. 14, ал. 8 от Закона за
общинската собственост, в сила от 01.09.2008 г., изм. и доп. с Решение № 6 по Протокол № 53 от 28.07.2011 г. на ОбС –
Търговище, в сила от 01.09.2011 г., изм. и доп. с Решение № 9 по Протокол № 7 от 20.02.2012 г. на ОбС – Търговище, в сила
от 01.03.2012 г., изм. и доп. с Решение № 5 по Протокол № 19 от 20.12.2012 г. на ОбС – Търговище, в сила от 01.01.2013 г.,
изм. и доп. с Решение № 4 по Протокол №36/24.04.2014 на ОбС - Търговище, в сила от 7 май 2014 г./

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.198о, ал.1 от Закона за водите Общински съвет Търговище:
1. Предоставя временно и безвъзмездно правото да извършва дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация чрез
възлагане по реда на Закона за водите на обект: „Рехабилитация на В и К мрежите в гр. Търговище” на „В и К“ ООД гр.
Търговище, в качеството на оператор на ВиК мрежите на община Търговище, в т.ч. водопровод на стойност 6 506 173,17 лв. и
канализация на стойност 2 563 137,07 лв., в срок до възлагане на стопанисването, поддържането и експлоатацията му от
регионалната Асоциация за управление на водоснабдителни и канализационни системи.
2. Възлага на кмета на община Търговище да подпише договор съгласно чл.198п, ал.1 от Закона за водите за стопанисване,
поддържане и експлоатация на обект „Рехабилитация на В и К мрежите в гр. Търговище с управителя на „ВиК“ ООД гр.
Търговище.
1.
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 следните имоти:
1.1. ПИ № 73626.508.316 с площ 593 кв.м. (съгласно АОС № 2467/2015 г.), находящ се в кв. “Запад 3“ при начална тръжна
цена 14 700.00 лв. без ДДС и данъчна оценка 11 874.80 лв.
1.2. ПИ № 73626.508.317 с площ 533 кв.м., (съгласно АОС № 2466/2015 г.), находящ се в кв. “Запад 3“ при начална тръжна
цена 13 200.00 лв. без ДДС и данъчна оценка 10 673.30 лв.
Постигнатите на търга цени се облагат с 20% ДДС. Така посочените имоти са включени под № 5 и № 6 в Приложение № 3
към Годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2016 г.

ИЗПЪЛНЕНО

Решението е изпълнено

Действаща, в сила от
датата на приемането й
от Общински съветТърговище и важи от
началото на стопанската
2016 – 2017 година.
Проведен е търг с новите
начални
цени
и
с
включени
имоти
–
храсти.
Предстои
изготвяне на анекси от
01.10.2016 г. към стари
договори с по-ниски
цени
Решението е изпълнено

Процедурата
приключена.
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Решение № 7

Решение № 8

Решение № 9

Решение № 10

Решение № 11

2.
Възлага на кмета на Община Търговище да организира тръжна процедура съгласно глава VIII от НПУРОИ и
подпише договорите за прехвърляне собствеността 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 2016 г. ПИ № 73626.505.123 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. 1 и ал.3 от НПУРОИ, Общински съвет –
Търговище определя цена на ПИ № 73626.505.123 с площ 448.00 кв.м. (върху, който е построена жилищна сграда
собственост на Йордан Христов Маринов) находящ се на ул. “Драва” № 20, съгласно АОС № 2448/2015 г. в размер на
10 200.00 лв. без ДДС и данъчна оценка 10 080.00 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 2016 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
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 2016 г. УПИ XI 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. 1 и ал.3 от НПУРОИ, Общински съвет –
Търговище определя цена на УПИ XI с площ 1285.00 кв.м. (върху, който е построена жилищна сграда собственост на Младен
Данаилов Младенов) находящ се в кв. 23 село Голямо Ново, съгласно АОС № 2522/2016 г. в размер на 3 500.00 лв. без ДДС и
данъчна оценка 2 951.40 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. 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 с площ 80.00 кв.м., находящ се на пл. „Независимост”, срещу магазин „Хумана”
за обособяване на лятна градина с маси за сервиране, след издаване на разрешение за поставяне по реда на НРУППСТ, по
цени определени съгласно Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, за срок от датата на
сключване на договора до месец Октомври включително.
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. 47, ал. 1, т. 3 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 4, ал. 1, т. 3, чл. 26, ал. 1 и чл. 30, ал.
4 от НУРУЖНННПОЖ, Общински съвет Търговище дава съгласие да се извърши продажба на общински жилищен имот
построен през 1928 г., находящ се в село Пробуда, ул. „Ю. Гагарин” №3, УПИ II – 204, кв. 35 по плана от 1986 г. на село
Пробуда, представляващ едноетажна полумасивна жилищна сграда със ЗП – 53.00 кв.м. и прилежащите паянтови постройки
– лятна кухня, навес и стопанска постройка със ЗП 72.50 кв.м. (съгласно АОС № 3244/2004 г.) при цена 1 760.00 лв. без ДДС,
определена по реда на чл. 28 от НУРУЖНННПОЖ на лицето Гинка Ангелова Радева. Данъчната оценка на така описания
имот е 1 353.60 лв.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да издаде заповед за продажба на описаният в т. 1 общински имот и подпише

Издадена Заповед № ЗОС-25/ 19.04.2016 г.
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Решение № 12
Решение № 13

Решение № 14

Решение № 15

договора за прехвърляне на собствеността му.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ, Общински съвет – Търговище
променя т. 2 от Решение № 15 по Протокол № 54 от 30.07.2015 г. на Общински съвет – Търговище като определя цена на ПИ
№ 73626.506.732 в размер на 11 000.000 лв. без ДДС при данъчна оценка 10 395.00 лв.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА , чл. 198е, ал. 3, ал. 5 и ал. 7 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 от Правилника за
организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет Търговище оправомощава
инж. Митко Панайотов-заместник-кмет на Община Търговище за представител на Община Търговище в общото събрание на
Асоциация по ВиК – Търговище и да гласува по точките от дневния ред на редовното заседание на асоциацията на 22.04.2016
г. както следва:
По т. 1. – Съгласуване на „Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД Търговище за
периода 2014 – 2016 г.”, в съответствие с удължения срок на настоящия регулаторен период до 31 декември 2016 г., съгласно
§14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр.
58 от 31.07.2015 г.). - ГЛАСУВА ЗА
По т. 2. - Приемане на решение за одобряване и сключване на Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК
системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите между Асоциация по ВиК – Търговище и
съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище:
Представителят на община Търговище съгласува (одобрява) текста на проекта на Договора за стопанисване, поддържане и
експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги на потребителите - ГЛАСУВА ЗА
Представителят на община Търговище дава съгласие за сключване на договора, по реда на чл. 198п, ал. 1, предложение първо
от Закона за водите, със съществуващия ВиК оператор - „Водоснабдяване и канализация” ООД, гр. Търговище- ГЛАСУВА
ЗА
По т. 3. – Разни – ГЛАСУВА ПО ПРЕЦЕНКА
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 и във връзка с чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА Общински съвет Търговище изменя и допълва т.1 и
т.2 на Решение № 20 по Протокол № 39 / 31.07.2014 г. на Общински съвет Търговище, както следва:
„т.1. Общински съвет Търговище дава съгласие за съгласуване от Кмета на Община Търговище на Протокол за
разпределение на собствеността на активите - ВиК системи и съоръжения между държавата и община Търговище намираща
се в обособена територия на основание чл.13, ал.1 , т.1,2,3,5,6 и 7, чл.15а и чл.19, ал.1, т.4, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“ и т.5
от Закона за водите между държавата и общината за обособена територия на ВиК оператор „ВиК“ ООД Търговище, след като
активите, описани в приложение 7 и 7а от „Списък на ВиК системи и съоръжения-активи на „ВиК“ ООД Търговище –община
Търговище ВиК“ от 2014г. бъдат определени като публична общинска собственост.
Упълномощава кмета на Община Търговище да подпише всички протоколи и документи по смисъла на &9 от ПЗР на
ЗИДЗВ(Обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, Бр. 58 от 2015 г.)“
„т.2 Упълномощава кмета на Община Търговище да подпише всички протоколи и документи по смисъла на &9 от ПЗР на
ЗИДЗВ(Обн. - ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, Бр. 58 от 2015 г.)“
В останалата си част Решение № 20 по Протокол № 39 / 31.07.2014 г. на Общински съвет Търговище остава непроменено.
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

Процедурата
приключена.
Взето
участие
посоченото
упълномощаване
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Изпълнено

Изготвен протокол за
разпределение, изготвени
договори, които са в
процес на сключване.
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Решение № 16

Решение № 17

Решение № 18

Решение № 19
Решение № 20

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 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 кметовете, 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.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 11, ал. 2 от Закона за
пчеларството, във връзка с чл. 39, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 48, ал. 2 и 3 от Наредбата за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Търговище дава съгласие за учредяване възмездно
право на ползване върху имоти № № 030071, 030072, 030073 – изоставени лозя, с обща площ 3,365 дка, земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, в землището на с. Надарево, общ. Търговище, за устройване на постоянен пчелин, на Павел Минчев Павлов от гр.
Преслав, обл. Шумен, за срок от 10 години, за устройване на постоянен пчелин.
2. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване,
при цена, определена в Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество в Община Търговище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал.1 и 2 и чл. 12 от Закона за пчеларството и чл. 7, ал. 2, изр. 2 от Закона за
общинската собственост, Общински съвет Търговище:
1. Учредява възмездно право на ползване върху 1,671 дка от имот № 000231, публична общинска собственост в землището на
с. Макариополско, общ. Търговище, представляващ пасище, мера, трета категория, с обща площ 60,124 дка, на Таня Петрова
Гюрюшева-Николова от гр. Търговище, за срок от 10 години, за устройване на постоянен пчелин.
2. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договор за учредяване на възмездно право на ползване,
при цена 13,00 лв./дка за година, определена от лицензиран оценител за пасища, мери, трета категория в землището на с.
Макариополско.
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

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл. 40, ал.1 от ЗЗЖ, Общински съвет Търговище приема Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Търговище за периода 2016/2020 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 5 и ал. 6 от Закона за автомобилните превози, Общински съвет
Търговище определя минимални цени за таксиматров превоз на пътници – 0,60 лв. за дневна и 0,70 лв. 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

Издадена
заповед,
изготвен договор. След
поредица от телефонни
обаждания, гражданинът
не идва да подпише
договора.
Изпратено
писмо изх. № 94-001259/08.06.2016г.
Сключен договор № Д01-94/25.05.2016 г.

Общ брой имоти по
решението21
бр.,
издадени заповеди на
кмета
на
Община
Търговище
за
утвърждаване
на
оценките- 21 бр, от тях
платени и придобити в
собственост-4 бр
Изпълнява се
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Решение № 27

община Търговище
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет
– гр.Търговище поправя Решение №16 по Протокол № 5 /26.02.2016 г., както следва:
В т. 1 вместо устройствена жилищна зона с преобладаващо застрояване с малка височина (Жм), да се чете устройствена зона
„курорт” (Ок).
В останалата си част Решение № 16 по Протокол № 5 /26.02.2016 г., остава непроменено.
I.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за
социално подпомагане, Общински съвет Търговище дава съгласие за откриване на Звено „Майка и бебе” с капацитет 4 места,
като делегирана от държавата дейност, считано от 01.05.2016 г.
II.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане, Общински съвет Търговище възлага на Кмета на Община Търговище да изготви и внесе предложението за
откриване на социалната услуга до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане чрез Директора на
Регионална дирекция “Социално подпомагане” гр.Търговище.
І. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.36в, ал.1, т.1 и ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане, Общински съвет Търговище дава съгласие за откриване на Дневен център за деца с увреждания от 0 до 18
години с капацитет 20 места, като делегирана от държавата дейност, считано от 01.05.2016 г.
ІІ. На основание чл.21,ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.36в, ал.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане,
Общински съвет Търговище възлага на Кмета на Община Търговище да изготви и внесе предложението за откриване на
социалната услуга до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане чрез Директора на Регионална
дирекция “Социално подпомагане” гр.Търговище.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 36б, ал. 4, във връзка с ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, Общински съвет Търговище приема „Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги в община Търговище 2016 г.-2020 г.“ и Годишен план за действие за 2016 г. и 2017 г. по изпълнение на Стратегията
за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 г. – 2020 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, чл.138, ал.1 от Търговския закон, във връзка с чл.139, ал.1 и ал.2 от ТЗ и чл.19, ал.4
от дружествения Договор, Общински съвет Търговище дава съгласие „ВиК“ ООД гр.Търговище да сключи Договор за
стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системи и съоръжения, и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги с Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр.Търговище, за
възлагане на дейностите по чл.198о, ал.1 от Закона за водите.
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и чл. 26а, 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 2016 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 2016 г. , съгласно
решенията и протокола на комисията за разпределяне на годишната субсидия .
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,
Общински съвет – Търговище дава съгласие за внасяне предложение в Министерски Съвет за отпускане на персонална
пенсия от починал родител на децата Борислава Сергеева Сергеева с ЕГН: 054322XXXX, Маргарита Сергеева Сергеева с
ЕГН: 034416ХХХХ и Слави Сергеев Борисов с ЕГН: 024305ХХХХ.

Решението е неразделна
част от Решение №16 по
протокол №2/2016 г. на
Общински съвет и е
предоставено
на
собственика на имота за
възлагане на ПУП.
Разкрито
от
датата,
посочена в решението,
действащи
като
държавно
делегирана
дейност в Комплекс за
здравно-социални услуги
Търговище
Разкрит
от
датата,
посочена в решението,
действащи
като
държавно
делегирана
дейност в Комплекс за
здравно-социални услуги
Търговище
Изпълнява се

Подписан договор,
влязъл в сила от
01.06.2016г.
Приета програма.
Договорите са в процес
на сключване.
Отпуснати персонални
пенсия
от
починал
родител от Министерски
съвет, Ощина Търговище
е уведомена с писмо
изх.№
06.0092/18.04.2016г.
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ПРОТОКОЛ № 7 от 28.04.2016 г.
Решение № 1
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Търговище и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община Търговище, Общински съвет –
Търговище удостоява със званието „Почетен гражданин на град Търговище” г-н Хамди Мехмедов Илиязов за заслуги и
особен принос в обществено - политическия, икономическия, социалния и спортен живот на града и общината.
2.
Възлага на кмета на община Търговище да връчи наградите, във връзка с взетото решение, на Тържествената сесия
на 14.05.2016 г., съгласно чл. 46, ал.2 от Наредбата за символиката на Община Търговище.
Решение № 2
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА; чл. 14, ал. 1, т. 24 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет – Търговище и чл. 46, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община Търговище, Общински съвет –
Търговище удостоява със званието „Почетен гражданин на град Търговище” д-р Димитър Георгиев Тасков за заслуги и
особен принос в обществения, икономическия и социалния живот на града и общината.
2.
Възлага на кмета на община Търговище да връчи наградите, във връзка с взетото решение, на Тържествената сесия
на 14.05.2016 г., съгласно чл. 46, ал.2 от Наредбата за символиката на Община Търговище.
Решение № 3
1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извършва следната промяна по бюджета на Общината за 2016 г.
към 19.04.2016 г.:
- намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за
2016 г. със 70 000 лв., в частта му на местните приходи със 70 000 лв., като намалението касае § 76-00 “Временни
безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз” със 70 000 лв. и предоставя временен
безлихвен заем към 19.04.2016 г. за текущи допустими възстановими разходи в размер на 70 000 лв. по проект
BG05SFOP001-4.001-0006 „Осигуряване функционирането на Областен информационен център – Търговище”.
- намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за 2016 г. със 70 000 лв., в частта му на разходите
за местни дейности със 70 000 лв., като намалението касае местна дейност 9 02 998 “Резерв” , параграф 97-00 „Резерв за
непредвидени и неотложни разходи” със 70 000 лв.
2. Ръководителя на проекта заявява ежемесечно необходимите финансови средства, при спазване на Системата за финансово
управление и контрол.
Решение № 4
І. На основание чл.31, ал.6 от Устава на НСОРБ и чл.7 ал.1 от Правилника за устройство и дейността на фонд „Общинска
солидарност”, приет с Решение №2 от Протокол №35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ, изменен с решение на Управителния
съвет на НСОРБ от 24.04.2015 г., Общински съвет-Търговище:
1. Определя, годишна вноска за 2016 г. в предвид участието на Община Търговище във фонд „Общинска солидарност”, в
размер на 3000 лв.
Сумата ще бъде преведена по целевата банкова сметка на НСОРБ.
2. Определя Д-р Дарин Иванов Димитров – кмет на Община Търговище за представител на Община Търговище в общото
събрание на Фонда.
3. Възлага на Кмета на Общината да:
3.1. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост при условията и реда на
Правилника за устройство и дейността му.
3.2. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане по т.3.1;
3.3. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в Правилника срокове.
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Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 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
организация и дейността на Общински съвет Търговище, извършва към 01.04.2016 г. следната промяна по бюджета на
Общината за 2016 г.
- Намалява плана на разходната част на бюджета на Община Търговище към 01.04.2016 г., в частта му на разходи за местни
дейности, като намалението касае местна дейност 9 02 998 „Резерв”, параграф 97-00 „Резерв за непредвидени и
неотложни разходи” с 3000 лв.
- Завишаване плана на разходната част по бюджета на Общината с 3000лв., в частта му на разходи за местни дейности в
местна дейност 1 12 122 „Общинска администрация” с 3000 лв., във връзка с участието на Община Търговище във Фонд
„Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ, по параграфи, както следва:
§46-00 – с 3000 лв.
I. 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 договор № BG16RFOP001-8.001-0005-С01 „Бюджетна линия за Община
Търговище в качеството и на бенефициент по приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020“ и упълномощава кмета на община
Търговище да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган по оперативна програма „Региони в растеж" (ОПРР) - Главна дирекция „Програмиране на регионалното
развитие“ за сумата от 33 438.30 лв. (тридесет и три хиляди четиристотин тридесет и осем лева и тридесет стотинки) до
05.12.2021 г
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Търговище
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Търговище, приета с Решение № 2 по Протокол № 8 от 24.04.2008г. и влиза в сила от
07.05.2008г. Изменена с Решение № 4 по Протокол № 14 от 30.10.2008 г.; Изменена с Решение № 5 по Протокол № 18 от
22.01.2009 г.; Изменена с Решение № 5 по Протокол № 25 от 24.09.2009 г.; Изменена с Решение № 4 по Протокол № 26 от
29.10.2009 г.; Изменена с Решение № 4 по Протокол № 28 от 22.12.2009 г.; Допълнена с Решение № 2 по Протокол № 33 от
26.03.2010г.; Изменена с Решение № 5 по Протокол № 42 от 30.09.2010 г.; Изменена с Решение № 6 и № 24 по Протокол №
50 от 30.05.2011г.; Изменена и допълнена с Решение № 5 по протокол № 53 от 28.07.2011г; Допълнена с Решение № 10 по
протокол № 55 от 19.09.2011г; Изменена с Решение № 4, прот. № 4/22.12.2011г., Изменена с Решение № 3 по протокол № 10
от 26.04.2012г., Изменена с Решение № 6 по протокол 11 от 31.05.2012г., изм. с Решение № 4 по Протокол № 13 от 26.07.2012
г., Изменена и допълнена с Решение № 4 по протокол № 14 от 30.08.2012г., влиза в сила от 17.09.2012г. Изменена и
допълнена с Решение №3 по Протокол №19 от 20.12.2012г. в сила от 01.01.2013г. Изменена и допълнена с Решение № 5 по
протокол № 32 от 18.12.2013г., в сила от 01.01.2014г. Изменена и допълнена с Решение № 3 по Протокол № 35 от 27.03.2014
г., в сила от 14.04.2014 г.; Изменена с решение №4 по протокол №38 от 26.06.2014г. в сила от 26.06.2014г., Изменена и
допълнена с Решение № 1 по Протокол № 48 от 12.02.2015 г., в сила от 01.03.2015 г.; Изменена и допълнена с Решение № 6
по Протокол № 49 от 27.03.2015 г., в сила от 01.04.2015 г.,
§ 1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 56, ал. 2 от Закона за
устройство на територията, чл. 76, ал. 3, във връзка с чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за
нормативните актове, Общински съвет Търговище приема Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти
и съоръжения на територията на община Търговище.
§ 2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и § 8 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията
на община Търговище, Общински съвет Търговище отменя Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти
и съоръжения на територията на община Търговище, приета с Решение № 4 по Протокол № 7 от 15.04.2004 г., на Общински

Издадена Запис на
Заповед

Изменена и допълнена с
Решение
№
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03.05.2016 г.,

Текущо изпълнение на
новата Наредба.
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съвет Търговище.
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.

Решението е изпълнено

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 след облагане за финансовата
2015 г., както следва:

Решение № 9

Решение № 10

№

Търговското дружество

1.
2.
3.
4.

“Адапт” ЕООД
“БКС – Търговище” ЕООД
“Общински пазари” ЕООД
“Знаме” ЕООД
ОБЩО

%
Годишен дивидент
75
75
75
0

Сума на дивидента в
лева
28 803,75
79 500
19 807,5
0
128 111,25

3. На основание чл. 147, ал. 2 от Търговския закон 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-частното партньорство, Общински съвет – Търговище
избира регистриран одитор на „БКС – Търговище” ЕООД, „Адапт” ЕООД и “Общински пазари” ЕООД за финансовата 2016
г. за задължителна проверка и заверка на годишните финансови отчети на дружествата, съгласно чл.146, ал.1 и ал.2 от ТЗ,
отговарящи на чл.37 и 38 от Закона за счетоводството –Валентин Иванов Венков, регистриран одитор с диплом № 288.
1. На основание чл.147, ал.1 от Търговския закон и 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 „БКС-Търговище” ЕООД, гр. Търговище с Галин Дачев
Кънев, считано от 30.04.2016 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 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 и чл. 16, ал.1, т. 12 във връзка с чл. 38 от Наредбата за реда за
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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 31.05.2016 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 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. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за
общинската собственост и чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Търговище дава съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с тайно наддаване част
от имот – публична общинска собственост, представляващ гаражно помещение с площ 70.00 кв.м. в сградата на Спортна зала
„Неделчо Камов” – Търговище, за услуги, за срок от 5 (пет) години, по цени определени съгласно Наредба за базисните цени
при отдаване под наем на общинско имущество.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедура за отдаване под наем при условията, определени в т.1.
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
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. и Решение
№12 по Протокол №53/10.06.2015 г. на Общински съвет - Търговище, както следва:
1. Автобусните линии Търговище - Давидово - Голямо Соколово и Търговище – Ралица - Голямо Соколово да се изпълняват
с влизане в с. Бистра.
Маршрутите на линиите придобиват следния вид:
Търговище-Давидово-Голямо Соколово: АГ Търговище - с. Давидово – с. Бистра – с. Голямо Соколово, и обратно: с.
Голямо Соколово – с. Бистра – с. Давидово – АГ Търговище.
Търговище-Ралица-Голямо Соколово: АГ Търговище - с. Давидово – с. Ралица – с. Давидово - с. Бистра – с. Голямо
Соколово, и обратно: с. Голямо Соколово – с. Бистра – с. Давидово – АГ Търговище.
2. Делничното разписание на линия №5 / Търговище – Стража / да се изпълнява целогодишно делнично, като се закрива
разписанието в извън учебно време от 01 юли до 31 август.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
Общински съвет Търговище:

Тече
процедура
провеждане на търг

по

Общ брой имоти по
решението- 6 бр.,
Превозвачите,
изпълняващи посочените
линии са уведомени за
решението на Общински
съвет.
Линиите
от
общинската транспортна
схема се изпълняват,
съобразно
решението,
след датата на влизането
му в сила.

Текущо изпълнение

1. Гарантира, че е осигурена устойчивост за проект „Обновяване и модернизиране на общинската образователна
инфраструктура”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.001-039
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020, който включва следните обекти на образователната инфраструктура:

Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №9 „Приказка”, ЖК „Запад” 2, енергийно обследване, внедряване на
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мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски площадки;

Основен ремонт и обновяване на ЦДГ №7 „Снежанка”, ЖК „Запад” 1, енергийно обследване, внедряване на
мерки за енергийна ефективност, достъпна архитектурна среда, благоустрояване на двор, детски площадки;

Основен ремонт и цялостно обновяване на ОУ „Хр. Ботев”, енергийно обследване, внедряване на мерки за
енергийна ефективност, благоустрояване и озеленяване на двор, спортни площадки, осветление и достъпна архитектурна
среда;

Ремонт и реконструкция на Детска ясла №1 „Първи юни” – енергийно обследване, внедряване на мерки за
енергийна ефективност, благоустрояване на двор, детски площадки оборудване, обзавеждане и достъпна архитектурна среда.

Решение № 15

Решение № 16

Решение № 17

Решение № 18
Решение № 19
Решение № 20

2. Гарантира, че за период от 5 години от крайното плащане към бенефициента, няма да бъдат закривани следните
образователни институции в град Търговище:

ЦДГ №9 „Приказка”, ЖК „Запад” 2;

ЦДГ №7 „Снежанка”, ЖК „Запад” 1;

ОУ „Хр. Ботев”;

Детска ясла №1 „Първи юни”.
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 подобект: „Ново външно ел. захранване на
Автоматичната газорегулираща станция „Търговище” към обект: „АГРС „Търговище”, с който се засягат поземлени имоти
№73626.20.1, № 73626.207.4, № 73626.207.335, № 73626.207.336 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, във връзка с чл. 64, ал. 2 от ЗУТ, Общински съвет
Търговище одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Реконструкция на довеждащ водопровод от
карстов източник „Марина дупка” до помпена станция „Ягода” гр. Търговище”, с който се засягат поземлени имоти,
находящи се в землището на с. Пайдушко, община Търговище и 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. 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 Недю Стойчев Братинов, от гр. Търговище, за опрощаване на публични
задължения към държавата в общ размер на 1 500, 00 лв., представляващи глоба по наказателно постановление № 695 от
04.09.2013 г., издадено от Районно управление „Полиция“ – гр. Омуртаг.
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 2015 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, одобрява извършените разходи за командировки в
страната за І-то тримесечие на 2016 г. на д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище общо за 583,37 лв. и на Хатидже
Алиева – председател на Общински съвет Търговище общо 190,65 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 № 1/13.04.2016г. 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

Текущо изпълнение
Решението
е
публикувано в ДВ на
27.05.2016. г. Изчаква се
срок за обжалване
Решението е
публикувано в ДВ на
27.05.2016. г. Изчаква се
срок за обжалване.
С писмо с изх.
№0205-2/09.05. 2016 г. на
кмета на Търговище,
решението е изпратени
по компетентност до
Президенството.
Приет годишен доклад
Решението е изпълнено
Решението е изпълнено
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репродуктивни проблеми, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
2. Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2016 г., съгласно прието Решение № 3 по Протокол № 4 от
28.01.2016 г. на Общински съвет Търговище.
Решение № 21
1.На основание чл.147, ал.1 от Търговския закон и 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 01.05.2016 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 общината в граждански
дружества и съвместна дейност по ЗПЧП, да сключи договор за възлагане на управлението при условията на т. 1.
Решение № 22
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 чл.21, ал.1 т.10 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 134 от
Търговския закон, и чл.12, ал.1, т. 5 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“, предвид установеното финансово състояние на „Знаме” ЕООД,
съгласно годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., с цел предотвратяване възможното обявяване в
несъстоятелност на „Знаме” ЕООД поради високата задлъжнялост, произтичаща от необслужвани задължения към НАП,
персонала и доставчици, извършва следната промяна по бюджета на Общината за 2016 г. към 01.05.2016 г.:
Решение № 23
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Търговище приема Отчет за изпълнение на Годишен план за
действие за 2015 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Търговище 2011 г. – 2015 г.
Решение №24
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 125 от ЗУТ и във връзка с чл.99, т.2 от
Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет Търговище изменя и допълва Решение №11 по протокол
№28/26.09.2013 г., както следва:

в т.1 вместо „Християнските гробища в с. Лиляк” да се чете „Християнско гробище в с. Лиляк, община Търговище”;

т.2 се заменя с текст „Одобрява задание за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване за обект
„Християнско гробище в с. Лиляк, община Търговище” върху поземлени имоти №089019, № 089022, № 089021, част от
поземлен имот № 089020, част от поземлен имот №014005 и част от поземлен имот №014010 по КВС на землището на с.
Лиляк”.
В останалата си част Решението остава непроменено.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
ПРОТОКОЛ № 8 от 14.05.2016 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Наредбата за символиката на Община Търговище, д-р Дарин Димитров връчи наградите на
удостоените със званието „Почетен гражданин на град Търговище” г-н Хамди Мехмедов Илиязов и д-р Димитър Георгиев
Тасков, съгласно Решения № 1 и № 2 по Протокол № 7 от 28 април 2016 г. на Общински съвет Търговище.
ПРОТОКОЛ № 9 от 31.05.2016 г.
Решение № 1
§ 1. На основание чл. 21, ал. 1 т. 9, предложение последно от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 137, ал. 4, във връзка с чл. 138, ал. 2 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 Общината в

Решението е изпълнено

Решението е изпълнено

Решението е изпълнено
Решението
предоставено
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съгласувателни
становища
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е
на
за
на
от

Решението е изпълнено

Взето
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упълномощаване
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при

Решение № 2

Решение № 3

Решение № 4

граждански дружества и съвместна дейност по закона за публично-частното партньорство, Общински съвет Търговище
упълномощава, инж. Митко Панайотов – заместник-кмет на Община Търговище, като представител на Община Търговище в
Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище, да участва в насроченото за
31.05.2016 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството, на адрес гр. Търговище, бул. „29 -ти Януари” № 3,
Общо събрание на дружеството и да гласува по точките от дневния ред, както следва:
1. Приемане на отчета на управителя на дружеството за дейността му през 2015 година – гласува „ЗА”;
2. Приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година и доклада на специализираното одиторско
предприятие за извършения независим одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 година – гласува „ЗА”;
3. Приемане на решение за разпределение печалбата на дружеството за 2015 година – гласува „ЗА”;
4. Избор на регистриран одитор, който да извърши независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет за 2016
година – гласува „ЗА”;
5. Разни – Не участва в гласуването.
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 5 778 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 06.01.2016 г. следната промяна по приходната част на бюджета на Община Търговище за
2016 г., в частта му на местните приходи
На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Търговище, извършва следната промяна по бюджета на Общината за 2016 г.
към 17.05.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Търговище приема Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на тротоари, улични
настилки и зелени площи на територията на община Търговище приета с Решение №2 по Протокол №26 от 30.03.2006г.;
Изменена с Решение №10 по Протокол №32 от 02.11.2006г.; Изменена с Решение №5 по Протокол №53 от 10.06.2015г., както
следва:
§ 1. В чл.7. (1) След думите „и получаване разрешение от нея”, се поставя точка, а думите „при заплащане на утвърдената
такса в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Търговище” се заличават.
§ 2. В чл.7. (2) думите „в размер на утвърдената такса в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Търговище” се заменят с думите „съгласно Приложение №1”.
§ 3. В чл.7. (3) думите „в размер на утвърдената такса в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги на територията на Община Търговище” се заменят с думите „съгласно Приложение №1”.
§ 4. В чл.9. (3) думите „определен с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Търговище” се заменят с думите „съгласно Приложение 1”.
§ 5. Създава се Приложение №1 със следния текст:
„Приложение №1
1.
Депозит за възстановяване на пътна (асфалтова) настилка – 44 лв./кв.м.

Решението е изпълнено

Решението е изпълнено

Измененията са отразени
в Наредбата.
Текущо изпълнение.
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2.
Депозит за възстановяване на тротоарна настилка- 41 лв./кв.м.
3.
Депозит за възстановяване на зелени площи- 24 лв./кв.м.
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 8 от Закона за нормативните актове, Общински съвет Търговище
приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване търговската дейност на територията на община
Търговище, както следва:
Наредба за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване търговската дейност на територията на община Търговище
§1. В чл. 2, ал. 3 се изменя „Наредбата за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община
Търговище”, както следва: „ Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на
територията на Община Търговище”
§2. В чл.5, ал.5 се допълва, с ново изречение, както следва: „Собствениците /наемателите/ ползвателите на такива обекти са
длъжни да притежават документ от акредитирана лаборатория за замерване на шума в и около обекта.”
§3. В чл. 8, ал. 1 думите „6 месеца” се заменят с „12 месеца”
§4. В чл. 8, ал. 2, т.5 думите „6 /шест/ месеца” се заменят с „12 /дванадесет/ месеца” и „дирекция „МДТ” да се чете „отдел
Местни данъци и такси”
§5. В чл. 8, ал 2 се създава нова т.6, както следва: „Копие на протокол от акредитирана лаборатория, удостоверяващ
еквивалентните нива на шума, измерен в и около обекта в нощния период от 23.00 ч. до 7.00 ч.
§6. Чл. 9 ал. 5 се изменя и се създават нови три точки към него, както следва:
„ Заповедта на кмета по ал. 2 се отменя в следните случаи:
1. при наличие на две или повече жалби от граждани за наднормени нива на шум, чиято основателност е доказана с протокол
за замерване от акредитирана лаборатория.
2. при наличие на нарушение по тази Наредба, за което собственикът /наемателят/ ползвателят е санкциониран с влязло в
сила наказателно постановление.
3. при мотивирано искане от органите на ОД на МВР.”
§7. Създава се нов §20. „Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за осъществяване търговската дейност на
територията на община Търговище влиза в сила от датата на приемането й от Общински съвет- Търговище.”.
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 2016 г. поземлени имоти предмет на настоящата докладна записка.
3.
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
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. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ, във връзка с промяната на
квадратурата на ПИ № 61676.512.95 от 825.00 кв.м. на 723.00 кв.м. Общински съвет – Търговище изменя Решение № 10 по
Протокол № 53 от 10.06.2015 г. като определя цена на така посочения имот в размер на 2 190.00 лв. без ДДС и данъчна
оценка 1 813.30 лв.
В останалата си част Решение № 10 по Протокол № 53 от 10.06.2015 г. на Общински съвет – Търговище остава непроменено.
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 следното:
1.1. Да се промени границата между общински имот УПИ V, кв. 51 по плана от 1978 г. на село Макариополско (съгласно

Действаща,
съгласно
параграф 20 от Наредба
за
осъществяване
търговската дейност на
територията на община
Търговище влиза в сила
от датата на приемането
й от Общински съветТърговище.

В процедура.

В процедура.

В процедура.
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АОС № 2678/2016 г.) с площ 20 380.00 кв.м.като се придаде към УПИ VI, който е собственост на „Мебел стил” ООД при
цена определена от лицензиран оценител на недвижими имоти, съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 50, ал. 1 от НПУРОИ в
размер на 85 000.00 лв., която подлежи на облагане с 20% ДДС и данъчна оценка 83865.70 лв.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да сключи предварителен договор и да организира процедурата по промяна на
Регулационния план на кв. 51 село Макариополско.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7 от Закон за
общинската собственост и чл. 13, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
и във връзка с чл. 31 и чл. 32 от Закона за политическите партии, Общински съвет – Търговище дава съгласие да бъде
отдаден под наем чрез публично оповестен конкурс част от недвижим имот – публична общинска собственост,
представляваща помещение на ул. „Г. Бенковски” № 9 в град Търговище с площ 9.00 кв.м., за офис на партия, по цени
определени съгласно Закона за политическите партии, за срок до изчичане мандата на 43-то Народно събрание.
2. Възлага на кмета на Община Търговище да организира процедура за отдаване под наем при условията, определени в т. 1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал.1 и 2 и чл. 12 от Закона за пчеларството и чл. 7, ал. 2, изр. 2, чл. 39, ал. 3
от Закона за общинската собственост и чл. 48, ал. 2 и 3 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Общински съвет Търговище:
1. Учредява възмездно право на ползване върху 0,638 дка от имот № 000041, публична общинска собственост в землището на
с. Буховци, общ. Търговище, представляващ пасище, мера, трета категория, с обща площ 3,323 дка, на Димитър Красимиров
Мирев от
гр. Търговище, за срок от 10 години, за устройване на постоянен пчелин.
2. Учредява възмездно право на ползване върху имот № 000139 в землището на
с. Ловец, общ. Търговище,
представляващ друга селскостопанска територия, с площ 3,092 дка, на Димитър Красимиров Мирев от гр. Търговище, за срок
от 10 години, за устройване на постоянен пчелин.
3. Упълномощава Кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договори за учредяване на възмездно право на
ползване, при следните цени:
- за 0,638 дка от имот 000041 в землището на с. Буховци – 7,66 лева годишно, определена от лицензиран оценител за пасища,
мери, трета категория в землището на с. Буховци;
- за имот № 000139 в землището на с. Ловец – 102,04 лева годишно, определена по т. 1 от Приложение към чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество в Община Търговище.
1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 4 от Наредбата
за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за
ползването на дървесина и недървесни горски продукти, Общински съвет Търговище възлага на Кмета на Община
Търговище да одобри Годишен план за ползване на дървесина от горските територии, собственост на Община Търговище за
2016 г., в размер на 5 937 плътни кубически метра /Приложение № 1/.
2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 71, ал. 5, т. 3 от
Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 2 и чл. 4 от Договор за управление на горски
територии от 29.03.2016 г., Общински съвет Търговище утвърждава ценоразпис за продажба на дървесина от горските
територии, общинска собственост, включен в Годишния финасов план за ползване на дървесина и недървесни горски
продукти през 2016 година от горски територии – собственост на Община Търговище.
3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Търговище възлага на Кмета на Община Търговище да подпише Годишен финансов план за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти през 2016 година от горски територии – собственост на Община Търговище, включващ
количествено-стойностни сметки и цени за добив и за продажба на добитата дървесина – Приложение № 2
4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 3 от Договор за

Предстои изпълнение на
решението

Издадени
заповеди,
предстои сключване на
договори

Решението е изпратено
до ДГС Търговище за
процедури
за
сеч.
Предстои конкурс за
извоз на дървесината за
собствени нужди
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управление на горски територии от 29.03.2016 г., Общински съвет Търговище определя размера на годишно ползване на
дървесина за лично ползване за нуждите на Общината в плътни кубически метри, както следва:
-за ветерани от войните – 13 х 2 м3
- 26 м3
- за кметствата
- 208 м3
- за детски градини
-126 м3
-за общинските училища
-144 м3
- за пенсионерски клубове –
- 59 м3
- за ОМ „Социален патронаж”
- 30 м3
- за Защитено жилище с. Лиляк
- 10 м3
- за дейности на ОП „СОД”
- 10 м3
- за дейности на ОП „Флора”
- 20 м3
- Общо
-633 плътни м3
3
в т. ч. 30 м едра строителна дървесина - акация за дейности на ОП „СОД” и
ОП „Флора” и 603 м3 цер и липа
за отоплителен сезон 2016/2017г.
5. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет
Търговище реши възлагането, добива и продажбата на добитата дървесина да се осъществи съгласно Договор за управление
на горски територии, собственост на Община Търговище № 17/29.03.2016 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет
Търговище отменя Решение № 14 по Протокол № 43/07.11.2014 г.
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 – парцеларен план за обект на техническата инфраструктура „Външно
електрозахранване на поземлени имоти с идентификатори 73626.323.37 и 73626.31.31”. Проектът да се изработи в обем и
съдържание, съгласно чл.24 от 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.
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 – парцеларен план за обект на техническата
инфраструктура „Външно електрозахранване на поземлени имоти с идентификатори 73626.323.37 и 73626.31.31”.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
1.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и 5 от ЗУТ Общински съвет – гр.Търговище разрешава за
поземлен имот №000083 (проектен) по КВС на с. Здравец, община Търговище да се изработи подробен устройствен план –
план за застрояване, с който за имота да се определи устройствена зона „курорт” (Ок) с височина на застрояване до 10 м,
максимална плътност на застрояване 30% и минимална плътност за озеленяване 60%. 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. Основното застрояване да се определи с ограничителни линии. Към
ПУП-ПЗ да се изработи специализирана план-схема за елементи на техническата инфраструктура.
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 №000083 по картата
на възстановената собственост на с. Здравец, община Търговище.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36в, ал. 3, т. 1, във връзка с ал. 1, т. 1, предл. 3 от Правилника за прилагане на
Закона за социално подпомагане, Общински съвет Търговище дава съгласие за увеличаване капацитета от 10 места на 14
места в Защитено жилище за лица с тежки психични разстройства към КПЗГО в кв. Бряг, считано от 01.01.2017 г.

Изпълнено
Решението
е
предоставено
на
заявителя за възлагане
изработването на ПУППП.

Решението
е
предоставено
на
заявителя за възлагане
изработването на ПУППЗ.
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§ 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 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 16.06.2016 г., от 14:00 часа, в управлението на дружеството,
в гр. Търговище,
ул. „Христо Ботев” № 14 и да гласува по точките от дневния ред, както следва:
1. Отчет на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 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 2015 година; проект за решение – Общото събрание приема доклада на одитора за 2015 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 2016 г.; проект за Решение – Общото събрание приема предложенията на Съвета на
директорите за избор на одитор на дружеството за 2016 година – Христо Иванов Ганчевски – диплом 0690 – гласува „ЗА”;
7. Разни – Не участва в гласуването.
Д-р Дарин Димитров запозна общинските съветници с внесена подписка срещу удостояване със званието „Почетен
гражданин на град Търговище” на Хамди Илиязов и представи становището на общинска администрация, свързано с
нормативната уредба в страната: Решение № 1 по Протокол № 7 от 28.04.2016г. на Общински съвет Търговище е
законосъобразно, а именно: прието е при спазване разпоредбите на ЗМСМА, Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Търговище, Наредбата за символиката на Община Търговище. Предложението за включване в дневния ред е
прието с необходимото мнозинство гласове, самото решение е взето с необходимия кворум, не е оспорвано, влязло е в
законна сила, поради което не е налице основание, предложението да бъде внесено за разглеждане в Общински съвет
Търговище.

Решението е изпълнено

Представената справка за изпълнение решенията на Общински съвет-Търговище е обобщена от Тодор Тодоров, в.и.д. Началник отдел „НПО“, дирекция АПСО

Съгласувал:
Христалина Халачева, Секретар на Община Търговище
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