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ПРОТОКОЛ № 32
Днес 04.03.2014 г. / вторник / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе ТРИДЕСЕТ и ВТОРОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения.
Позволете ми преди да започнем работа да поздравя всички общински съветници с
националния празник на България – 3-ти март, който беше вчера, а също така и с 1-ви март,
Баба Марта, празници, които бяха натрупани в почивните дни. Пожелавам на всички живот
и здраве.
Откривам тридесет и второто заседание на ОбС Попово.
От заседанието ще отсъства Венета Мисирджиева, която е в болнични.
На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмет на
Община Попово инж. Милена Божанова, зам. кмет Трифон Трифонов, служители от
общинската администрация, журналисти.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 11
точки. В законовия постъпиха още две докладни записки от кмета на Общината д-р Людмил
Веселинов относно:
Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична
регулация /ПУР/ за изграждане на „Пътна връзка с околовръстен път – южна промишлена
зона, гр. Попово.
и относно:
Изменение и допълнение на Решение № 255 по Протокол 20/28.03.2013 г. на ОбС
Попово.
Предлагам те да влязат като точки 10 и 11 в Дневния ред.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -
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Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година.

2. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие
2007 – 2013 г. „
3. Промяна във второстепенните разпоредители с бюджет към Община Попово.
4. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.10.2013г. до 31.12.2013 г.
5. Одобряване на оценки за продажба на имоти общинска собственост – земеделска
земя, чрез публичен търг.
6. Приемане годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община Попово
за 2013 година.
7. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3130556
от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка
с реализация на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за
Проект „Зони за отдих и развлечение около яз. „Каваците””, сключен между Община
Попово, Фондация „Местна инициативна група - Попово” и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
8. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3220154
от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка
с реализация на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за
Проект „Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина, общ. Попово”,
сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
9. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/2/2231011
от 30.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка
с реализация на проект по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски
земи” за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на
община Попово, с. Медовина”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна
инициативна група - Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична
регулация /ПУР/ за изграждане на „Пътна връзка с околовръстен път – южна
промишлена зона, гр. Попово.
11. Изменение и допълнение на Решение № 255 по Протокол 20/28.03.2013 г. на ОбС
Попово.
12. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
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Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -
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0
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ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 година.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата постоянна комисия проведе редовно заседание на 27 февруари в
присъствието на представители на общинска администрация. Присъстваха и петимата
членове на комисията. С пет гласа ЗА комисията подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Христо Дюкенджиев – общински съветник
На проведеното заседание с пет гласа ЗА подкрепихме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия заседава на 26 февруари, присъстваха 4 членове на комисията и по
тази точка с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия заседава в непълен състав – трима членове присъстваха на
заседанието. Съгласно Закона за публичните финанси, Кмета на общината организира
съставянето на бюджетна прогноза и на бюджета на общината и при спазването на
указанията на чл. 67 ал. 6, а те са такива, че Министъра на финансите дава указания по
изпълнението на бюджетната процедура. С три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Нашата комисия заседава на 27 февруари – четвъртък в пълен състав. С три гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и два гласа ЗА – не подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
След като изслушахме становищата на постоянните комисии ще ви зачета проекта за
решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финнаси, 2.1.5 з) от Решение №57/04.02.2014 г. за Бюджетната процедура за 2015 г. на
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и
Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и представянето на бюджетните
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прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на финансите, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8
Прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на финансите.
2. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2015–2017 г. на Община Попово
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на
финансите.
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 2015-2017 г. на
Община Попово съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на
Министерство на финансите.
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 2015-2017 г. на Община Попово съгласно Приложение №6в
към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на финансите.
5. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и
структурните фондове за периода 2015-2017 г., съгласно Приложение 1а и прогноза за
сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно Приложение
1б.
6. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за периода
2015-2017 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година.
7. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2015-2017 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на
финансите.
8. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2015-2017 г. на
"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на
Министерство на финансите.
9. 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 2015–2017 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение
№6в към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на финансите.
10. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за
периода 2015-2017 г.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка. Не
виждам желаещи, всичко е изяснено в комисиите. Преминаваме към гласуване на
решението по докладната.

4

Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ДА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 405
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финнаси, 2.1.5 з) от Решение №57/04.02.2014 г. за Бюджетната процедура за 2015 г. на
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и
Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и представянето на бюджетните
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прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на финансите, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8
Прогноза за периода 2015-2017 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на финансите.
2. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2015–2017 г. на Община Попово
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на
финансите.
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 2015-2017 г. на
Община Попово съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на
Министерство на финансите.
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 2015-2017 г. на Община Попово съгласно Приложение №6в
към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на финансите.
5. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и
структурните фондове за периода 2015-2017 г., съгласно Приложение 1а и прогноза за
сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно Приложение
1б.
6. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за периода
2015-2017 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година.
7. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2015-2017 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на
финансите.
8. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2015-2017 г. на
"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на
Министерство на финансите.
9. 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 2015–2017 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение
№6в към Указания БЮ №2/10.02.2014 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2015-2017 г. на Министерство на финансите.
10. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за
периода 2015-2017 г.
Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие
2007 – 2013 г. „
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Христо Дюкенджиев – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Закона за
регионалното развитие задължава Кмета на Общината да представя Годишен доклад за
наблюдение на изпълнението на „Общинския план за развитие” за одобрение от ОбС. Като
съгласно чл. 24 от същия ОбС одобрява Годишни доклади за изпълнението на Общинския
план за развитие по предложение на Кмета на Общината, каквото се прави с тази докладна.
Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез Годишни доклади за
наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие по чл. 91 ал. 2 на основата на
данни от системата за наблюдение и оценка на Общинския план на развитие. А Годишния
доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие” се изготвя по
определен от Кмета на Общината ред и се одобрява от ОбС по предложение от негова
страна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Отново с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ се и два гласа ЗА комисията не подкрепя проекта
за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка:
На основание чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие, чл. 40 и
чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и чл. 21, ал. 1, т.
24 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2013 г. на
„Общинския план за развитие 2007-2013 г.”
Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на решението по докладната.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
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Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 406
На основание чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие, чл. 40 и
чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие и чл. 21, ал. 1, т.
24 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2013 г. на
„Общинския план за развитие 2007-2013 г.”
Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Промяна във второстепенните разпоредители с бюджет към Община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
От тази точка нататък комисията много единодушно гласува и с четири гласа ЗА
подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 10 от Закона за
публичните финнаси, Заповед № РД 01-73/17.01.2014 г., Заповед № РД 01-74/17.01.2014
г., Заповед № РД 01-75/17.01.2014 г. и Заповед № РД 01-76/17.01.2014 г. на
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Общинският съвет

РЕШИ
1. Закрива Дом за деца лишени от родителска грижа – град Попово като
второстепенен разпоредител с бюджети с численост 24 бр., считано от датата на настоящото
решение;
2. Разкрива Звено „Центрове за настаняване от семеен тип и Център за обществена
подкрепа – гр. Попово” като второстепенен разпоредител с бюджети с численост 26 бр.,
считано от 01.02.2014 г.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
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Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 407
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 10 от Закона за
публичните финнаси, Заповед № РД 01-73/17.01.2014 г., Заповед № РД 01-74/17.01.2014
г., Заповед № РД 01-75/17.01.2014 г. и Заповед № РД 01-76/17.01.2014 г. на
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Закрива Дом за деца лишени от родителска грижа – град Попово като
второстепенен разпоредител с бюджети с численост 24 бр., считано от датата на настоящото
решение;
2. Разкрива Звено „Центрове за настаняване от семеен тип и Център за обществена
подкрепа – гр. Попово” като второстепенен разпоредител с бюджети с численост 26 бр.,
считано от 01.02.2014 г.
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.10.2013г. до 31.12.2013 г.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
На основание, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15,
ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово
за периода 01.10 .2013 г. до 31.12.2013 г., в размер на 3063.61 лв за командировки в
страната и чужбина.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Направи ми впечатление, че има две заповеди за командировки от един и същи ден
02.12.2013 г.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Аз искам да ви благодаря за предната подкрепа да пътувам един ден по-рано, когато
имам комисия, но виждате че и това не става, защото сметката много набъбна и от края на
месец февруари вече предприех нещо друго – два месеца по-рано да давам заявки за
самолет, за да мога да избегна тези четири излитания и кацания на ден, които бяха проблем.
Проблем са скъпите хотели в Брюксел и за това едно спане минава над 400 лева. Това, което
се ангажирах и съм си запазил за април билети, само когато няма сутрин полет през
Франкфурт и Мюнхен минава, но няма повече да вкарвам общината с тези разходи. Тук за
мен е може би някаква грешка направена. Не може в един ден две командировъчни да са
пуснати. Виждам го и аз сега. Иначе, другите командировъчни, които са с по един ден
преспиване в София, са с по 70-80 лева преспиване в хотела и 20 лева дневни, и за това са
около 100 лева. В Рабат бях на Световния конгрес на местните власти с още трима кмета,
това са дневните. Друго ?
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз нямам никакви претенции по отношение на средствата, просто защото е
некоректно да има две командировъчни с една и съща дата. Оттеглям си питането, нека
после счетоводителите да направят необходимата корекция. Не че имам нещо против
разходите.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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Аз ви казвам, че ви благодаря и предприемам други лични такива мерки, за да мога в
един ден да се включвам в комисиите и да не оставам да спя в Брюксел заради високите
такси в хотелите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли ? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
2

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 408
На основание, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15,
ал. 1 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово
за периода 01.10 .2013 г. до 31.12.2013 г., в размер на 3063.61 лв за командировки в
страната и чужбина.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
5. Одобряване на оценки за продажба на имоти общинска собственост – земеделска
земя, чрез публичен търг.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал.1 и чл. 36, ал. 1 от
НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно наддаване,
по цени, както следва:
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НМ

Имот №

Площ

Кат

НТП

АОС

Попово

57649.113.226

0,550

4

Попово

57649.113.227

0,889

4

Попово

57649.113.228

1,015

4

Попово
Пакет І
Садина
Садина
Пакет ІІ
Садина
Садина
Пакет ІІІ
Садина
Садина
Пакет ІV
Садина
Пакет V
Садина
Садина
Садина
Пакет VІ
Садина
Садина
Садина
Пакет VІІ
Садина
Садина
ПакетVІІІ
Садина
Садина
Пакет ІХ
Садина
Садина

57649.113.239

1,044

4

за зем.труд и
отдих
за зем.труд и
отдих
за зем.труд и
отдих
за зем.труд и
отдих

65042
65900

2,375
7,359

5
5

65901
65902

1,757
4,034

5
5

Начална
тръжна цена
лв/имот

11676

239

11677

387

11678

442

11680

454

лозе
лозе

5402
5403

420
2635

лозе
лозе

5404
5405

322
2267

65903
65908

65,168 4,5
11,920 4;5 7

лозе
лозе

5406
5410

36624
2420

65904

34,686

5

лозе

5407

14915

65905
65910
65906

12,735
2,215
5,063

5
7
5

лозе
лозе
лозе

5408
5411
5409

5985
450
2380

65911
65912
65913

11,505
1,748
27,174

7
7
5;7

лозе
лозе
лозе

5412
5413
5414

2336
320
10951

65914
65918

56,099 5; 8
3,467 5;7

лозе
лозе

5415
5416

30406
867

65923
65925

53,998
2,113

5;7
7

лозе
лозе

5417
5418

25379
387

65927
65929

53,457
18,937

5
5;7

лозе
лозе

5419
5420

25125
6779

Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.

Имате ли въпроси по отношение на докладната записка? Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване.
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Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 409
На основание чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал.1 и чл. 36, ал. 1 от
НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно наддаване,
по цени, както следва:
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НМ

Имот №

Площ

Кат

НТП

АОС

Попово

57649.113.226

0,550

4

Попово

57649.113.227

0,889

4

Попово

57649.113.228

1,015

4

Попово
Пакет І
Садина
Садина
Пакет ІІ
Садина
Садина
Пакет ІІІ
Садина
Садина
Пакет ІV
Садина
Пакет V
Садина
Садина
Садина
Пакет VІ
Садина
Садина
Садина
Пакет VІІ
Садина
Садина
ПакетVІІІ
Садина
Садина
Пакет ІХ
Садина
Садина

57649.113.239

1,044

4

за зем.труд и
отдих
за зем.труд и
отдих
за зем.труд и
отдих
за зем.труд и
отдих

65042
65900

2,375
7,359

5
5

65901
65902

1,757
4,034

5
5

Начална
тръжна цена
лв/имот

11676

239

11677

387

11678

442

11680

454

лозе
лозе

5402
5403

420
2635

лозе
лозе

5404
5405

322
2267

65903
65908

65,168 4,5
11,920 4;5 7

лозе
лозе

5406
5410

36624
2420

65904

34,686

5

лозе

5407

14915

65905
65910
65906

12,735
2,215
5,063

5
7
5

лозе
лозе
лозе

5408
5411
5409

5985
450
2380

65911
65912
65913

11,505
1,748
27,174

7
7
5;7

лозе
лозе
лозе

5412
5413
5414

2336
320
10951

65914
65918

56,099 5; 8
3,467 5;7

лозе
лозе

5415
5416

30406
867

65923
65925

53,998
2,113

5;7
7

лозе
лозе

5417
5418

25379
387

65927
65929

53,457
18,937

5
5;7

лозе
лозе

5419
5420

25125
6779

Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Приемане годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община Попово
за 2013 година.
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Вносител – Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По тази точка няма становища на постоянните комисии.
Зачитам проекта за решение, след което ще ви дам думата.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5 ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово приема представен годишен отчет за дейността на
Обществен посредник на Община Попово, област Търговище за 2013 година.
Отчета ви е раздаден предварително. Разбрахте, че нашият представител е избран в
националните органи за управление на обществените посредници. Имате ли въпроси по
докладната записка? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

15
0
12

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 410
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5 ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово приема представен годишен отчет за дейността на
Обществен посредник на Община Попово, област Търговище за 2013 година.
Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3130556
от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка
с реализация на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за
Проект „Зони за отдих и развлечение около яз. „Каваците””, сключен между Община
Попово, Фондация „Местна инициативна група - Попово” и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Тъй като 7, 8 и 9 точки са идентични предлагам да чуем становищата на комисиите и
след това да ги гласуваме точка по точка.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение и по трите точки.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
И по трите точки нашата комисия гласува с три гласа ЗА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да ви прочета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3130556 от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка с
реализация на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Зони за
отдих и развлечение около яз. „Каваците””, сключен между Община Попово, Фондация „Местна
инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 29 014,63 лв. (двадесет и девет хиляди и четиринадесет лева и шестдесет и три
стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 42/3/3130556 от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на
стратегии за местно развитие”, във връзка с реализация на проект по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” за Проект „Зони за отдих и развлечение около яз. „Каваците””, сключен
между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 42/3/3130556 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Имате думата за въпроси. Няма желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 411
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3130556 от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка с
реализация на проект по мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” за Проект „Зони за
отдих и развлечение около яз. „Каваците””, сключен между Община Попово, Фондация „Местна
инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на
управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 29 014,63 лв. (двадесет и девет хиляди и четиринадесет лева и шестдесет и три
стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 42/3/3130556 от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на
стратегии за местно развитие”, във връзка с реализация на проект по мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” за Проект „Зони за отдих и развлечение около яз. „Каваците””, сключен
между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.
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2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 42/3/3130556 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
8. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3220154
от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка
с реализация на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за
Проект „Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина, общ. Попово”,
сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Позволете да ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3220154 от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във
връзка с реализация на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за
Проект „Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина, общ. Попово”, сключен
между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 29 659,97 лв. (двадесет и девет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и
деветдесет и седем стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 42/3/3220154 от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане
на стратегии за местно развитие”, във връзка с реализация на проект по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” за Проект „Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина,
общ. Попово”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 42/3/3220154 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

А сега имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. Преминаваме
към гласуване на тази точка.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
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8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 412
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3220154 от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във
връзка с реализация на проект по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за
Проект „Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина, общ. Попово”, сключен
между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 29 659,97 лв. (двадесет и девет хиляди шестстотин петдесет и девет лева и
деветдесет и седем стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за отпускане на финансова помощ № 42/3/3220154 от 27.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане
на стратегии за местно развитие”, във връзка с реализация на проект по мярка 322 „Обновяване и
развитие на населените места” за Проект „Благоустрояване на централен площад и парк с. Садина,

19

общ. Попово”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 42/3/3220154 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/2/2231011
от 30.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка
с реализация на проект по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски
земи” за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на
община Попово, с. Медовина”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна
инициативна група - Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/2/2231011 от 30.12.2013 г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” за
Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Попово, с.
Медовина”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 42 020,87 лв. (четиридесет и две хиляди и двадесет лева осемдесет и седем
стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 42/2/2231011 от 30.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на
стратегии за местно развитие”, във връзка с реализация на проект по мярка 223 „Първоначално
залесяване на неземеделски земи” за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на
територията на община Попово, с. Медовина”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна
инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 42/2/2231011 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Имате думата за въпроси по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Възникна един въпрос. Това регламентирано ли е, и защо точно 110 % от авансовото
плащане?
Магдалена Радева – общински съветник
Това е регламентирано в Наредбите по съответните мерки в Програмата за развитие
на селските райони и е изискване на държавен фонд земеделие.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси по тази точка? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Който е
съгласен с така прочетения проект за решение, моля да гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО :
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1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 413
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/2/2231011 от 30.12.2013 г. по мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” за
Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на територията на община Попово, с.
Медовина”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис
III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 42 020,87 лв. (четиридесет и две хиляди и двадесет лева осемдесет и седем
стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за
отпускане на финансова помощ № 42/2/2231011 от 30.12.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на
стратегии за местно развитие”, във връзка с реализация на проект по мярка 223 „Първоначално
залесяване на неземеделски земи” за Проект „Първоначално залесяване на неземеделски земи на
територията на община Попово, с. Медовина”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна
инициативна група - Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 42/2/2231011 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Преминаваме към десета точка от Дневния ред.
10. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за улична
регулация /ПУР/ за изграждане на „Пътна връзка с околовръстен път – южна
промишлена зона, гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 205 от Закон за
устройство на територията, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинска
собственост, чл. 25 ал. 5, във връзка с ал. 3 и 4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и чл. 30 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделските земи, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за проектиране на Подробен устройствен план – План за улична
регулация с цел включване на пътната връзка в регулационните граници на гр.
Попово и одобрява техническото задание.
2. Общински съвет Попово дава предварително съгласие за промяна на предназначението
на земеделски земи и имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера” – общинска
собственост в землището на гр. Попово, за утвърждаване на трасе на техническата
инфраструктура и за принудително отчуждаване на имоти частна собственост и
обезщетяване на собствениците.

Давам думата за разяснение на арх. Мисирджиев.
Арх. Мисирджиев – главен архитект Община Попово
Тази докладна е на основание това, че трябва да се обслужи с вътрешна комуникация
южната промишлена зона, тъй като съгласно общия устройствен план се предвижда
включване на доста терени, които в момента са извън регулацията. Това е всъщност зоната,
която попада между обходния път, между южния обход, югозападната част и
съществуващата регулация на промишлената зона. И всичко това налага изработването на
този ПУП. От друга страна по този начин ще се осъществи връзка на промишлената зона
директно с изградения обходен път, като за целта са предвидени на две места включвания.
Разработката е при нас за повече информация. Освен пътна част тук се предвижда и
изграждане на съпътстваща инфраструктура – това е ВиК и ел. мрежа. Това е така, най22

общо, което мога да кажа. Това е необходимостта за захранване най-вече на новите терени.
Един от големите инвеститори разбира се се явява ОЙРОПАК, който има там два терена и в
момента инвестиционна инициатива за изграждане на втора производствена мощност.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Мисирджиев. Имате думата за въпроси, мнения и предложения.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване по точката от дневен ред.
Гласуване ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 414
На основание чл. 21 ал. т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 205 от Закон за
устройство на територията, във връзка с чл. 8 ал. 1 от Закона за общинска
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собственост, чл. 25 ал. 5, във връзка с ал. 3 и 4 от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи и чл. 30 ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване
на земеделските земи, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за проектиране на Подробен устройствен план – План за улична
регулация с цел включване на пътната връзка в регулационните граници на гр.
Попово и одобрява техническото задание.
2. Общински съвет Попово дава предварително съгласие за промяна на предназначението
на земеделски земи и имоти с начин на трайно ползване „пасище, мера” – общинска
собственост в землището на гр. Попово, за утвърждаване на трасе на техническата
инфраструктура и за принудително отчуждаване на имоти частна собственост и
обезщетяване на собствениците.

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Изменение и допълнение на Решение № 255 по Протокол 20/28.03.2013 г. на ОбС
Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Някой ще даде ли разяснение по тази точка.
Магдалена Радева – общински съветник
Колеги, когато приехме решение 255, виждате то е взето на 28.03.2013 г., тогава МИГ
по тази мярка 321 разполагаше със сума в размер на 117 188 лева, колкото е записано и в
решението на ОбС. Тъй като се забави разработването на работния проект за Спортната зала
втори етап, междувременно беше депозиран проект за закупуване на лек автомобил
оборудван с възможности за хора с увреждания за Дома в с. Медовина и тази сума беше
намалена с 60 000 лева, колкото е стойността на проекта на Общината за Дома в Медовина.
В последствие стойността на проекта за саниране на Спортната зала „Тодор Янев” втори
етап виждате 89 465,06 лева и ДФ Земеделие в тази връзка при разглеждане на проекта ни
изпрати уведомително писмо, с което изисква от нас да направим тази корекция на
решението на ОбС.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение, след което ще ви дам думата за въпроси, ако има
нещо възникнало.
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Уведомително писмо № 952
/Мярка 41/321 на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, Общинският съвет

РЕШИ
1. Изменя и допълва свое Решение № 255, прието с Протокол № 20 от 28.03.2013 г. на
Общински съвет Попово, както следва:
В т. 1 на Решението текстът „на обща стойност до 117 188 лв”
да се чете:
„на обща стойност до 89 465,06 лв, от които собствен финансов принос в размер на
22 277,06 лв.”
Имате ли въпроси по докладната.
Адв. Росица Денева – общински съветнки

Господин Председател, нашата комисия разгледа докладната записка и с три гласа
ЗА подкрепяме проекта за решение.
Магдалена Радева – общински съветник
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Нашата комисия също с 4 гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване на тази точка от дневния ред:

Гласуване ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 415
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с Уведомително писмо № 952
/Мярка 41/321 на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Изменя и допълва свое Решение № 255, прието с Протокол № 20 от 28.03.2013 г. на
Общински съвет Попово, както следва:
В т. 1 на Решението текстът „на обща стойност до 117 188 лв”
да се чете:
„на обща стойност до 89 465,06 лв, от които собствен финансов принос в размер на
22 277,06 лв.”

Преминаваме към двнадесета точка от Дневния ред.
12. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата на д-р Ганка Колева председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Уважаеми колеги, от 01 януари до 26 февруари тази година в деловодството на
общинска администрация са постъпили 31 молби от граждани за отпускане на еднократна
помощ от ОбС. Комисията разгледа молбите и предлага на ОбС да вземе следното решение:
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Иван Петров Евстатиев
2. Иванка Николова Иванова
3. Георги Ангелов Иванов
4. Пантелей Ганев Йорданов
5. Найден Михайлов Димитров
6. Вероника Танева Ангелова
7. Адриана Алдинова Мерджанова
8. Маринела Стефанова Велева
9. Мехмед Халилов Ахмедов
10. Стефан Петров Данаилов
11. Мара Кирилова Андреева
12. Тахир Исмет Дермиш
13. Мирослав Илиев Маринов
14. Мирослава Анастасова Колева
15. Бойка Орлинова Ангелова
16. Белчин Маргаритов Асенов
17. Никола Неделчев Николов
18. Галина Антонова Георгиева

-

150 лева
100 лева
150 лева
50 лева
150 лева
200 лева
150 лева
150 лева
100 лева
100 лева
150 лева
60 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лиза Гицова Методиева
Заринка Костова Станева
Медине Алишева Мустафова
Христо Станев Христов
Олга Драгостинова Цветкова
Стефан Йорданов Радев
Росен Петров Русев
Гергина Иванова Лазарова
Йордан Стоянов Йорданов
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10. Юлиян Северинов Алдинов
11. Мелиха Ахмедова Асанова
ІІІ За доуточняване
1. Душко Стефанов Радоев
2. Ани Георгиева Жекова
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате ли забележки по така прочетеното предложение от комисията? Няма
желаещи. Прочитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет отпуска еднократна парична
помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.

Преминаваме към гласуване на решението:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 416
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Иван Петров Евстатиев
2. Иванка Николова Иванова
3. Георги Ангелов Иванов
4. Пантелей Ганев Йорданов
5. Найден Михайлов Димитров
6. Вероника Танева Ангелова
7. Адриана Алдинова Мерджанова
8. Маринела Стефанова Велева
9. Мехмед Халилов Ахмедов
10. Стефан Петров Данаилов
11. Мара Кирилова Андреева
12. Тахир Исмет Дермиш
13. Мирослав Илиев Маринов
14. Мирослава Анастасова Колева
15. Бойка Орлинова Ангелова
16. Белчин Маргаритов Асенов
17. Никола Неделчев Николов
18. Галина Антонова Георгиева

-

150 лева
100 лева
150 лева
50 лева
150 лева
200 лева
150 лева
150 лева
100 лева
100 лева
150 лева
60 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
200 лева
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ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Лиза Гицова Методиева
2. Заринка Костова Станева
3. Медине Алишева Мустафова
4. Христо Станев Христов
5. Олга Драгостинова Цветкова
6. Стефан Йорданов Радев
7. Росен Петров Русев
8. Гергина Иванова Лазарова
9. Йордан Стоянов Йорданов
10. Юлиян Северинов Алдинов
11. Мелиха Ахмедова Асанова
ІІІ За доуточняване
1. Душко Стефанов Радоев
2. Ани Георгиева Жекова
Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Давам думата на д-р Веселинов да ни запознае с развоя на делото в Австрия, по
отношение на завещанието, което ни беше направено.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници,
Да ви припомня какво беше – Ото Водичеснски прави завещание на недвижим имот
– къща във Виена на неговата част. В последствие съпругата му прави завещание, цялото на
граждани от Австрия. Беше оспорено, при нотариуса не се разбрахме, беше оспорено
нашето завещание. Влязохме вече в съдебна процедура. На 17 февруари беше първото дело,
като за нас трябваше да е единствено дело, но ще разберете – не се получи. На 17 февруари
от 9 часа сутринта до 15.30 след обяд бяха разпитани 12 свидетели от другата страна.
Допуснат бях само аз и адвоката нашия софийския Веселка Вачева, плюс адвокат Хофман
от австрийска страна. На дума има само адв. Хофман там и ответната страна. На обяд имаше
10 минути почивка. За мен беше интересно да проследя едно такова дело в Австрия.
Всички, които се явяваха се мъчеха да докажат, че Ото Водиченски е бил неадекватен.
Правиха видео връзка и с лекари, беше свидетел и личния лекар, обвиняваха ответната
страна, че имал деменция, не е бил в добро здравословно и умствено състояние, когато е
правил завещанието. Никой не води дело и не се оспорва завещаната къща и имот на
ответника, оспорва се нашата половина. Кое усложни по-нататък делото. Яви се синът му,
със снаха му, които свидетелстваха против него. Показаха на съда, а съда беше привлякал и
през цялото време имаше лекар, който задаваше въпроси заедно със съдийката. Имаше
снимки – бита, насинена и за това извикаха двете секретарки на кмета на района, където той
живее. Секретарките казаха, че съпругата му е била там, че е била бита и те са правили
лично тези снимки. Не са потърсили помощ от полицията, защото се страхували от него.
Личната лекарка и тя каза, че е знаела и чувала за малтретиране на съпругата. Сина и
снахата също това потвърдиха. Лошото за нас е, че сина и снахата предявиха иск за
наследяване на имота на частта на бащата, това значи че частта на бащата ако ни бъде
признато, че завещанието е редовно, ние трябва да тръгнем със сина да делим. Делото се
отложи за 25 май, като тогава ще продължат разпитите на свидетелите на ответната страна и
на всички тия свидетели, които ние сме заявили и трябва да ги заведем за да бъдат
разпитани. Бях разпитан и аз под клетва, че ако лъжа ще нося наказателна отговорност 5
години лишаване от свобода. Аз съм казал, това което знам, че го познавам бегло, бил е
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адекватен, видял съм го на улицата, Пламен Павлов ми го е представил и нищо друго. Ние
трябва да водим лекари от ТОКУДА, където той е починал. Лошото е, че в епикризата
пише, че той е бил в неадекватно състояние. А този превод се искаше лицензиран и от
ТОКУДА го изпратихме на съда. Търси се да се докаже, че не е бил в нормално състояние,
когато е подписал. Най-голямата част от разходите, които сме направили са вече към 40 000
лева, са за хонорари на д-р Хофман – адвокатът от австрийска страна. Аз лично питах след
делото Хофман каква е неговата прогноза. Сто процента гаранция няма, не може да даде, за
това кое съда ще се произнесе. Най-вероятно ще приключи септември месец. От нас се иска
да финансираме до 16 000 евро, ако продължаваме с претенциите си, да направи кантора за
недвижими имоти оценка на къщата, пазарна. За сега по негласни данни е около 300 до 400,
около 90 000 евро, но това са си други оценки за плащане на данъци. В този случай, ако
продължим делото трябва първо да платим оценката. Това ще е 30000 лева за пазарната
оценка, второ явява се и друга страна, която не я бяхме предвидили, трето ще влезем в още
разходи, за да водим свидетели от тук нататък. С адвоката, хонорара му беше до края на
февруари, той взема на час по 900 или 1000 евро, сега не мога да си спомня. Накарах го да
направи една извадка, какво очаква той като хонорар до края на делото до есента. Още не ни
е изпратил, отделно плащаме и на Веселка Вачева по 1000 лева месечно. На нея договора и
изтече февруари. Или по всички случай в най-добрия вариант ние ще похарчим 100 000
лева. Като първостепенен разпоредител на средствата, въпреки че ентусиазъма беше голям,
аз започнах да се чувствам неловко, защото не мога да ви кажа на вас каква е прогнозата и
какъв е изхода. Даде ни се три седмици, срок да кажем продължаваме ли, или не в това
дело. Адвоката ме посъветва да приказваме и с другата страна – той да приказва с
колежката си. Предложих му, ако се съгласят поне на сегашните минимални – 35 000 евро
съм казал че сме направили разходи, ако ответната страна е съгласна да ни наплатят
разходите и да не влизаме по-нататък. Другия начин да премълчим, да не влизаме разговор с
ответниците и да продължаваме да харчим пари, в края на краищата каквото се получи. Но
100 000 лева, можем да ги изхвърлим, пък утре да не ми търсите, не само вие, но и други
отговорност за похарчени пари, които са били така по-скоро емоционално похарчени,
отколкото на някаква здраво стъпена основа. Това е ситуацията за сега. Аз тази седмица на
Хофман трябва да отговоря какво правим.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, чухте експозето, което д-р Веселинов направи, ако има някой да каже нещо в
тази връзка, как до продължим, въпреки, че решението ще си го вземе кмета, не е лошо да
чуем и вашето мнение по този въпрос. На предното заседание наистина бяхме доста
ентусиазирани да получим някакви суми от този имот, но явно няма така лесно да се случи.
Няма желаещи да кажат нещо в тази връзка. Оставяме решението на д-р Веселинов.
Да разбирам, че се оформя мнението, което изказа и д-р Веселинов, че е по-добре ако
могат да ни върнат сумите направени като разход до сега и да се отказваме и да
приключваме с тези надежди за суми от Австрия.
Колеги, има заявление за още едно изказване:
Найден Иванов – общински съветник
Уважаеми колеги, на предното заседание знаете, че поехме ангажимент да ви
информираме как се развиват нещата, по отношение на някои финансирания от държавата
дейности. Тук искам също да подчертая, че в разстояние от 10 дни, особено лекарите от
МБАЛ Попово ме занимаваха също какво става с болницата. Искам да информирам всички,
както и гражданите, както и ръководството на МБАЛ, че същата е включена в списъка на
защитените болници, които ще получат съответната държавна субсидия за подпомагане на
дейността им. Става въпрос за тази година. Така, че поемаме ангажимент да съдействаме на
ръководството на болницата за подписване на съответния договор, който ще рамкира точно
по какъв начин ще се изразходва субсидията от Министерството на здравеопазването.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Колеги, чухте заявеното от г-н Иванов, това е добре ако се случи. Все още нямаме
предложен договор, надявам се в най-скоро време да бъде предложен такъв договор да бъде
разписан, с което ще се официализира това съобщение от г-н Иванов.
С това, поради изчерпване на дневния ред закривам
заседание на Общински съвет Попово.

тридесет и второто

Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

................................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ЗЕХРА МУСТАФОВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ХАСАН ХАСАН /

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /
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