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ПРОТОКОЛ № 37
Днес 06.08.2014 г. / сряда / в залата на втория етаж на Община Попово се проведе
ТРИДЕСЕТ и СЕДМО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На заседанието присъстват 22 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения.
Откривам тридесет и седмото заседание на ОбС Попово.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинските
съветници Бехти Бейтулов, Зехра Мустафова, Ивелина Андреева и Никола Тошков, а Венета
Мисирджиева продължава да е в болнични.
На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, секретаря
Вл. Иванов, служители от общинската администрация.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 5
точки.
В законовия срок постъпи още една докладна от кмета на общината д-р Л. Веселинов
относно: Предложение за приемане на решение за изменение на решение № 385 по
протокол № 30/30.01.2014 г. на ОбС Попово, във връзка с прекратяване на
съсобственост между община Попово и Ангел Стамов Ангелов в УПИ ХІ от кв. 86 по
регулационния план на гр. Попово, ул. „Кирил и Методий” № 17, чрез изкупуване
частта на Общината.
Предлагам тя да влезе като точка 4 в Дневния ред.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

22
0
0

Предложението се приема!
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Отмяна на Решение № 480 по Протокол № 36 от проведено заседание на Общински
съвет Попово на 17.07.2014 година.
2. Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет” на с. Гагово, община
Попово.
3. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г.
4. Предложение за приемане на решение за изменение на решение № 385 по протокол
№ 30/30.01.2014 г. на ОбС Попово, във връзка с прекратяване на съсобственост между
община Попово и Ангел Стамов Ангелов в УПИ ХІ от кв. 86 по регулационния план
на гр. Попово, ул. „Кирил и Методий” № 17, чрез изкупуване частта на Общината.
5. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
6. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

23
0
0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Отмяна на Решение № 480 по Протокол № 36 от проведено заседание на Общински
съвет Попово на 17.07.2014 година.
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС
Тук трябва да дам малко разяснения – знаете, че на предното заседание трябваше да
изберем временно изпълняващ длъжността кмет на с. Гагово. Поради ред, причини, найвече поради отсъствие на кандидата, който днес го виждаме, че е сред нас групи съветници
се въздържаха и в края на краищата взехме едно решение с 13 гласа ЗА и другите
въздържали се. След направени консултации, може би неправилно тълкуване на
юридическия казус за необходимото мнозинство обявих решението за прието. Но след
осъществен контрол от Областния управител за законосъобразност решението ни беше
върнато. Тъй като не можем да оставим Гагово без временно изпълняващ длъжността кмет
за това се наложи да направим тази сесия, която не беше планирана по принцип.
Ще ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет Попово отменя свое Решение № 480, прието по Протокол № 36 от
17.07.2014 година.

Колеги, имате ли въпроси ?
Преминаваме към гласуване на решението по докладната.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

19
0
4

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 483
На основание чл. 45 ал. 9 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово отменя свое Решение № 480, прието по Протокол № 36 от
17.07.2014 година.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Избиране на временно изпълняващ длъжността „Кмет” на с. Гагово, община
Попово.
Вносител: Вл. Иванов – секретар 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 по втора точка с четири гласа ЗА подкрепя предложението за
решение. Ние се запознахме и със Заповедта на Областния управител относно отмяна на
решение взето на 17.07.2014 г. Поради обстоятелството, че законовата разпоредба на чл. 42
ал. 9 от ЗМСМА ни указва, че решението ан ОбС по ал. 4 и 5, каквото предстои да вземем се
приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
Следователно, ако ние днес успеем да съберем 15 гласа ще имаме временно изпълняващ
длъжността кмет на с. Гагово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка:
На основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА, Решение № 218 по Протокол № 18 от
31.01.2013 г. на ОбС Попово, във връзка с Решение № 381 от 10.07.2014 г. на Общинска
избирателна комисия Попово, Общинският съвет

РЕШИ

1.
2.

Избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гагово,
община Попово – Диана Даринова Христова, за срок до полагане на клетва
от новоизбрания кмет;
Определя размер на основната месечна работна заплата на временно
изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Гагово – в размер на 660
лева.
Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Господин Председател, дами и господа общински съветници, искрено съжалявам, че
на предишното заседание се е получило така. Знаете, че си имаме практика при случаи на
отпадане по летални причини на кмет на кметство да избираме за временно изпълняващ
кмет – секретаря. Това за мен е принципна позиция, защото не предизвиква между
политическите сили напрежение. Явно всяка политическа сила има интерес на самите
избори да излъчи най-достоен кандидат за кмет, така че на 12 октомври, тъй като Указа е в
ръцете ми от 25.07.2014 г. за насрочване на частични избори за кмет на кметство с. Гагово,
община Попово, област Търговище. Държавен вестник брой 63 от 01.08.2014г., така че
изборите са насрочени. Диана Даринова е тук и много добре чу, че ще изпълнява тази
длъжност до полагане на клетва от новоизбрания кмет на с. Гагово. Да не ти мъти някой
главата, натискай си стола и си работи до тогава, защото няма да избираме още един път
временно изпълняващ кмет на Гагово. А към вас, молбата ми е такава, да подкрепите
докладната и да изберем временно изпълняващ кмет на Гагово.
Тодор Тодоров – общински съветник
Уважаеми колеги, на предното заседание отменихме пак едно решение. Казах, че се
срамувам, че не съм гледал тогава, не знам кой от вас поема също вината. Председателя
също пое, което му прави чест. Сега искам да кажа, че не се срамувам, защото бях от тези,
които се въздържаха, защото имам чувството че се налага като практика на ОбС да се
предлагат да се вземат решения без даже да видим човека, който ще изпълнява тази
длъжност. Ние не упрекваме момичето, нямаме нищо против нея и ще я подкрепим да бъде
временно изпълняващ, но мисля че ОбС е институция, с която все пак трябва да се
съобразяват определени общински служители. И когато има такива въпроси за решаване,
мисля, че нищо сложно няма човекът който ще изпълнява определената длъжност да бъде
тук при нас. Никой не е вкарал политика в това, че не е подкрепил тогава предложението на
секретаря на Общината. Просто се почувствахме едва ли не пренебрегнати като общински
съветници и като институция, че ни се предлага да вземем едно решение без да мислим, без
да видим човека, просто на сляпо. Може би голяма част от колегите в този общински съвет
решават нещата точно така и гласуват точно така. Мисля, че трябва да прекратим тази
практика, всеки да си поеме отговорността като общински съветник за да има съответното
реноме общинския съвет и наистина нещата да вървят както трябва. Така, че никой няма
нищо против от нашата група съветници, ще подкрепим временно изпълняващия кмет на с.
Гагово, просто се почувствахме обидени и засегнати, че се подходи по този начин към
общинския съвет. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Тодоров. Позволете ми все пак аз да направя една забележка. Не
можете или не е логично и нормално да обвинявате хората от общинския съвет Попово, че
вземат решенията на сляпо и без да мислят. Това за мен е обидно, не знам другите колеги
как го приеха, но аз лично го приех като обида. С всичко останало съм съгласен, но това че
ние вземаме решения без да мислим и на сляпо за мен е некоректно изказване. Най-малкото,
най-меко казано.
Има ли други изказвания ? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на
докладната. Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля

да

гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 484
На основание чл. 42 ал. 4 от ЗМСМА, Решение № 218 по Протокол № 18 от
31.01.2013 г. на ОбС Попово, във връзка с Решение № 381 от 10.07.2014 г. на Общинска
избирателна комисия Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Гагово, община
Попово – Диана Даринова Христова, за срок до полагане на клетва от
новоизбрания кмет;
2. Определя размер на основната месечна работна заплата на временно
изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Гагово – в размер на 660 лева.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г.
Вносител: д-р Людмил 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
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
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 относно извършените разходи за командировки на
кмета на Общината за периода от 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г. , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина на кмета
на Община Попово за периода 01.04.2014 г. - 30.06.2014 г., в размер на 1 133.39 лв.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
От няколко докладни, с които искам да ми одобрявате разходите за командировки
въведох практика да правя обяснение и мисля, че е редно. Говорехме за отсъствията ми в

Брюксел за двете комисии и обикновено оставах да спя там. Но в случая тези където са в
София над 150 лева – 4 командировки са така, защото самолетът ми е сутрин в 6.00 часа
рано и вечер в 12 късно се прибирам и оставам да спя в София и двете вечери, това са ми
по-големите командировки. В другите случаи съм се старал да отивам в София и същата
вечер да се връщам и то си личи по командировъчните – 20 лева на ден.
Една командировка в Лайпциг на фирма ТИЛИЯ, която на 11 и 12 другата седмица
изпраща представители, във връзка с изграждане на демонстрационен център за микро
пречиствателни станции на територията на Попово бях на среща с тях. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна 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

-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 485
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 относно извършените разходи за командировки на
кмета на Общината за периода от 01.04.2014 г. до 30.06.2014 г. , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина на кмета
на Община Попово за периода 01.04.2014 г. - 30.06.2014 г., в размер на 1 133.39 лв.
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Предложение за приемане на решение за изменение на решение № 385 по протокол
№ 30/30.01.2014 г. на ОбС Попово, във връзка с прекратяване на съсобственост между
община Попово и Ангел Стамов Ангелов в УПИ ХІ от кв. 86 по регулационния план
на гр. Попово, ул. „Кирил и Методий” № 17, чрез изкупуване частта на Общината.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Пламен Петров – общинска администрация
Уважаеми общински съветници, става въпрос за имота под Начално училище „Кирил
и Методий” на аптекарката Стефка Стамова. До приключване на предходната процедура
поради отсъствието на съсобственика от страната, Кадастъра решиха че предаваемата част
по регулация трябва да бъде обособена като самостоятелен имот. Затова прекратихме
процедурата и Кадастъра започна тяхна си процедура, което наложи издаването на нов
идентификатор. Затова се налага да се промени предходното решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и
чл. 42, ал.1, т.1 и ал.3 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
І.Общински съвет Попово изменя свое решение №385 по протокол №30/30.01.14г. както
следва:
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ ХІ от кв.86 по регулационния план на гр. Попово, чрез продажба частта на Общината
по АОС 1865/30.07.14г. на Ангел Стамов Ангелов представляваща:
Поземлен имот с идентификатор №57649.503.3818 по кадастрална карта на гр.Попово
с площ 37 кв.м., попадащ в Урегулиран поземлен имот ХІ от кв.86 по регулационния план
на гр.Попово, ул.”Кирил и Методий” №17.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
1243.60 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване
на всички дължими плащания от съсобственика.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Найден Иванов – общински съветник
Самостоятелен парцел ли е или съсобственост ?
Пламен Петров – общинска администрация
Имота по кадастър е самостоятелен, но парцела по регулация е съставен от два
поземлени имота и е съсобствен.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли други желаещи? Не виждам. Преминаваме към гласуване.
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

ОТСЪСТВА
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ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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
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ЗА
ЗА
-
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0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 486
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и
чл. 42, ал.1, т.1 и ал.3 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
І.Общински съвет Попово изменя свое решение №385 по протокол №30/30.01.14г. както
следва:
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ ХІ от кв.86 по регулационния план на гр. Попово, чрез продажба частта на Общината
по АОС 1865/30.07.14г. на Ангел Стамов Ангелов представляваща:
Поземлен имот с идентификатор №57649.503.3818 по кадастрална карта на гр.Попово
с площ 37 кв.м., попадащ в Урегулиран поземлен имот ХІ от кв.86 по регулационния план
на гр.Попово, ул.”Кирил и Методий” №17.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
1243.60 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване
на всички дължими плащания от съсобственика.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред
5. 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 15 юли до 5 август тази година в деловодството на общинска
администрация са постъпили 16 молби от жители на Община Попово 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Светозар Ангелов Стоянов
Кристияна Иванова Иванова
Боян Боянов Стефанов
Дончо Христов Анистов
Милчо Иванов Василев
Анелия Димитрова Панайотова
Радка Димитрова Маркова
Димо Спасов Димов

-

340 лева
200 лева
150 лева
150 лева
150 лева
60 лева
100 лева
100 лева

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

Цветанка Кирилова Иванова
Юлияна Василева Шибилева
Зинеп Ибрямова Селимова
Лиляна Янкова Георгиева
Мара Ганева Иванова
Славко Тодоров Славев
Найден Михайлов Димитров
Иванка Йорданова Николова

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате ли забележки по така прочетеното предложение от комисията? Няма.
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

-
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0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 487
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.

Светозар Ангелов Стоянов
Кристияна Иванова Иванова
Боян Боянов Стефанов
Дончо Христов Анистов
Милчо Иванов Василев

-

340 лева
200 лева
150 лева
150 лева
150 лева

6. Анелия Димитрова Панайотова
7. Радка Димитрова Маркова
8. Димо Спасов Димов

-

60 лева
100 лева
100 лева

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

Цветанка Кирилова Иванова
Юлияна Василева Шибилева
Зинеп Ибрямова Селимова
Лиляна Янкова Георгиева
Мара Ганева Иванова
Славко Тодоров Славев
Найден Михайлов Димитров
Иванка Йорданова Николова

Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Давам думата на кмета на Общината д-р Людмил Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово.
В мое отсъствие и вече повече от 30 дни е задържано едно искане от фирма, която
разпространява цифров, не съм компетентен дали е цифров или кабелен сигнал. Вече се
налага да дадем разрешение по Закона, иначе ще ни съдят. Лошото е, че трябва да започнат
разкопаване в площи, които сме възстановявали тротоари. Направили сме така, че
гаранцията е 11 000 лева да възстановяване, обаче тази гаранция не можем да я задържим
след изпълнението. А проблемите идват, сами виждате, че тротоарите на първата и втората
година там където е извадена по една плочка в ред пропадат. На следващото заседание ще
намерим нормативна възможност да задържаме всички тези гаранционни пари внесени от
фирмите за един определен по-дълъг период при пропадане и некачествено възстановяване
на тротоари и улични настилки да можем ние да ги възстановяваме. Не сме готови за тази
сесия, за което се извинявам, но не можем пък и да задържим изпълнението.
Минава покрай „Първи май”, излиза на „Панайот Хитов” пред Веселин Несторов
имотите, този тротоар, който е към Пени – маркета, продължава, минава през моста и за сега
приключва към тези червените, блокове, които са в 111, там където правим ремонта на този
квартал, новите улици. Само този участък в момента ще се разкопае лятото, за което
съжалявам за неудобството. Беше много лош тротоара по посока северната част на града,
възстановихме го, има хубав тротоар, но сега в определен срок ще бъде разрушен. Да се
надяваме, че този път ще възстановят. Трябва да намерим начин да задържим гаранцията за
по-дълъг период, но то ще мине чрез решение на ОбС.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Веселинов.
Колеги, няма постъпили питания. За това, поради изчерпване на дневния ред
закривам тридесет и седмото заседание на Общински съвет Попово.
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 /

