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ПРОТОКОЛ № 38
Днес 25.09.2014 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе ТРИДЕСЕТ и ОСМО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На заседанието присъстват 27 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения.
Откривам тридесет и осмото заседание на ОбС Попово.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския
съветник Бехти Бейтулов.
На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмета
Трифон Трифонов, служители от общинската администрация.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 22
точки.
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2013 г. на Община Попово.
2. Актуализация на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2014
година.
3. Приемане на Баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ - Попово” ЕООД
към 31.12.2013 г.
4. Одобряване на „Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Попово 2007-2013 г.”.
5. Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 20114/2015 година.
6. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3321211
от 07.08.2014 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 „Привеждане в съответствие с изискванията Наредба № 1 от 12.01.2009 г. на
МРРБ и ДАЗД на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул.

„Земеделска” и детска площадка на ул. „Каломенска”, кв. 20 гр. Попово”, сключен
между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група – Попово” и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
7. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект частна общинска
собственост, чрез публично оповестен конкурс.
8. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинска земеделска земя на
Народно читалище с. Априлово.
9. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и Радослав Радев в УПИ ІХ,
кад. № 459 от кв. 55 по регулационния план на с. Медовина, чрез изкупуване частта на
Общината.
10. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на
собственици по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, по съдебно решение за
землището на с. Конак.
11. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез
публичен търг.
12. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2014 г., приета с Решение № 383 по протокол № 30 /30.01.2014 г.
13. Промяна в утвърден списък на общинския жилищен фонд за 2014 г.
14. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ и технически
проект за обслужващ път в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 57649.100.1 по
кадастрална карта /КК/ на землище гр. Попово – общинска собственост във връзка с
изграждане на птицекланица в ПИ с идентификатор 57649.99.3.
15. Промяна в структурата на Общинска администрация гр. Попово.
16. Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата
на собственост на Община Попово в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел, приета с Решение № 82 на ОбС Попово, взето на заседание с
Протокол № 9/11.04.2012 г.
17. Проведен конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ-ПОПОВО” ЕООД гр.
Попово.
18. Подобряване информационното обслужване на населението в Община Попово чрез
преобразуване на Общинско кабелно радио в ефирно.
19. Удължаване срока на предварителното съгласие на ОбС Попово за преминаване на
проектно трасе на газопровод „ЮЖЕН ПОТОК” и неговите технологични площадки,
приет с Решение № 187 по Протокол № 16/22.11.2012г.
20. Отпускане на еднократна финансова помощ на деца с изявени дарби.
21. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
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Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2013 г. на Община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 23 септември. Присъстваха и
петимата членове на комисията. С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията
подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Вчера нашата постоянна комисия проведе своето заседание от 16 часа. Присъстваха 4
човека. Несторов по уважителни причини отсъстваше. След разглеждане на материалите по
първа точка с четири гласа подкрепяме 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 съветни
Нашата комисия заседава в състав от трима човека и с два гласа ЗА и един
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме докладната записка.
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 и с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя
проекта за решение по първа точка. Съгласно закона за публичните финанси кмета на
общината изготвя годишен отчет за изпълнение на бюджета по показателите по които е
приет придружен с доклад и го внася за приемане в ОбС. Ние като ОбС след обсъждането
приемаме отчет по ал. 1 не по-късно от 31 декември на годината след отчетната година. А
съгласно чл. 9 от Закона за общинския дълг кмета на общината изготвя годишен отчет за
състоянието на общинския дълг и го внася в ОбС като неразделна част от отчета за
изпълнението на общинския бюджет, което е направено с настоящата докладна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
На заседанието, което проведе вчера нашата комисия с два гласа ЗА и два
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не изрази становище по докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това също е някакво становище, макар и паритетно. Колеги позволете ми да ви
зачета проекта за решение:
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140,
ал. 1 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34,
ал. 5 от Наредбата 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, приета с Решение №378/19.12.2013 г. ,
Общинският съвет

РЕШИ
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1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2013 година, както следва:
По прихода 18 284 858 лв.,
разпределени по параграфи съгласно Приложение №1.
По разхода 18 284 858 лв.,
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2,
Приложение №3 и Приложение №4.
2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5.
3. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове по Приложение №6.
4. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г. съгласно
Приложение №7.
5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и
структурните фондове съгласно приложение №8.
6. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна
агенция съгласно приложение №9.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка.
Стефан Иванов – общински съветник
Имам един въпрос към края на докладната има засегнати едни просрочени вземания
към 31.12.2013 г. в размер на близо 350 000 лева. Въпроса ми е – какво предприема
общината за събиране на тези пари, които никак не изглеждат малко? Другият ми въпрос е
какво е към момента състоянието на общинския дълг?
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС
Ситуацията, която е представена е към 31.12.2013 г. В момента мога да изпратя
някой и да ви кажа след минути каква е точно ситуацията с общинския дълг към настояща
дата, но в момента не мога точно да ви кажа. Към 31 декември е била 2 240 хиляди лева като
в началото на годината след получаването на окончателното плащане по проекта
Късноантична крепост „Ковачевско кале”, където ползвахме един дългосрочен кредит в
размер на 500 хиляди и един краткосрочен кредит в размер на 1 100 хиляди. Кредита от
1100 хиляди беше погасен след получаване на окончателното плащане. Това е описано
подробно в докладната, така че може би външния дълг в момента е с около милион помалко от сумата посочена към 31 декември.
По отношение на просрочените вземания мисля, че не за първи път се коментира тази
тема тука. Основното перо това са вземания от наеми на общинско имущество и най-вече на
жилищния фонд. И тук сме коментирали, че въпроса е социален, наемателите ни са хора с
по-ниски възможности. И от там идват основните ни проблеми във връзка със
събираемостта на тези наеми. Като размера на останалите ни вземания са в рамките на
нормалните и начините по които предприемаме действия са свързани със завеждане на дела
срещу длъжниците и събирането им по съдебен път.
Стефан Иванов – общински съветник
По първия въпрос съм доволен от отговора на г-н Маринов. Така предполагах и аз,
просто ме интересуваше дали наистина милион и сто хиляди са постъпили след
разплащането, но на втория много така общо ми отговори, нищо не можах да разбера. Исках
конкретно да разбера какви мерки предприема общината, точно срещу кого завежда дела,
какви дела, ползва ли там услуги на съответните инстанции ? Това ме интересуваше, не
смятам че този отговор ме удовлетворява.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
От по-малко от година практиката е да работим с частен съдебен изпълнител.
Завеждаме си дела, след неколкократни писмени напомняния на длъжниците, и след като не
се отзоват, не внесат или не подпишат договор за разсрочено плащане завеждаме дела. Като
влезнат в сила решенията на съда даваме на частен съдебен изпълнител и във връзка с това
имам големи проблеми. Недоволство от хората, че не разбрали, не чули, не сме ги
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предупредили, защото знаете вече в тази процедура – частен съдебен изпълнител се налага
да плащат допълнително може би повече от една трета от задълженията си. Но за това не е
виновна общината, нито администрацията, както с Местни данъци и такси, както с наемни
отношения с общински жилищни и нежилищни имоти – виновни са си хората, че
подценяват въпроса и не се издължават навреме към общинския бюджет. Тази практика с
частен съдебен изпълнител е по-ефективна и за мое съжаление хората, които до този момент
не са били акуратни с изплащането на задълженията си сега понасят допълнителни
финансови удари в семейния бюджет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате ли други въпроси касаещи докладната?
Стефан Иванов – общински съветник
Нов въпрос имам към г-н Веселинов във връзка с предходния въпрос. Тъй като
общината е публична институция, какво налага точно да се обръщаме към частен съдебен
изпълнител, а не към публичен съдебен изпълнител, където там и таксите са по-малки.
Другия ми въпрос е – понеже сумата е голяма, не знам дали за цялата сума се обръщаме,
дали има някаква обществена поръчка като ще е частен съдебен изпълнител или по
осмотрение на някой си там избираме частния съдебен изпълнител?
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Г-н Иванов, вие с публичен изпълнител работили ли сте? И сте доволен? Сега в
името на добрите отношения с гражданите на общината това можете да го предложите за да
се харесате, но когато работиш с човек, който не е ангажиран толкова колкото един частен
съдебен изпълнител отново като кмет ще ми задавате въпроса ама след като има процедура
защо не сте си събрали задълженията. За другата сесия ви обещавам да направим извадка на
задълженията по години и в кои пера са тези задължения, защото сега явно не сме готови. А
за обществена поръчка – къде го пише това за частен съдебен изпълнител? Ние всъщност
какво му плащаме на него – той си удържа от задълженията на нашия гражданин.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля, че тази точка беше достатъчно добре изяснена. Продължаваме нататък по
същността на докладната касаеща изпълнението на бюджета. Има ли още въпроси от
общинските съветници? Няма други неясноти. Преминаваме към гласуване на решението по
докладната.
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
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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
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 488
На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140,
ал. 1 и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34,
ал. 5 от Наредбата 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, приета с Решение №378/19.12.2013 г. ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2013 година, както следва:
По прихода 18 284 858 лв.,
разпределени по параграфи съгласно Приложение №1.
По разхода 18 284 858 лв.,
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2,
Приложение №3 и Приложение №4.
2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5.
3. Приема отчета на извънбюджетните сметки и фондове по Приложение №6.
4. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013 г. съгласно
Приложение №7.
5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и
структурните фондове съгласно приложение №8.
6. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна
агенция съгласно приложение №9.
Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Актуализация на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2014
година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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Давам думата за становище председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя
предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА 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
Два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ в подкрепа на докладната.
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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение. Съгласно закона за публичните финанси изпълнение в общинския бюджет каквото
ни се предлага и през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на
общината с държавния бюджет се извършват при условията и при реда на Закона за
държавния бюджет за съответната година. ОбС може да одобрява компенсирани промени
между показателите на капиталови разходи, както и между отделни обекти финансирани
със средства от целевата субсидия определена със закона за държавния бюджет за
съответната година като промените се одобряват само в рамките на същата бюджетна
година.
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 с един глас ЗА и два въздържали се не подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка:
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал.
1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 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, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Дофинансира се дейност 322 „Общообразователни училища” на § 10-00
„Издръжка” за ОУ с. Славяново със сумата 2 000 лв.
2. Завишава се сумата за дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички”. в частта за
местни дейности , параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”
с 680 лв. за двама ученика заели призови места в републиканско първенство по тенис на
маса и параграф 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” със сумата 10 200 лв,
в т.ч. субсидия за ОДДЮФ – 5700 лв. и субсидия за ФК „Черноломец 04” – 4500 лв.
3. Актуализира се инвестиционната програма за § 51-00 със сумата 18 977 лв. за
дейност 311 „Детски градини”, като се включват следните обекти за местни дейности :
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„Основен ремонт ЦДГ с. Славяново” с 3722 лв. , „Основен ремонт ЦДГ с. Глогинка” с 2000
лв. и дофинансиране за дейност 738 „Читалища” като се включва обект „Основен ремонт
покрив сграда Музикална школа” с 13 275 лв.
4. Актуализира се инвестиционната програма като се завишава § 52-05 „Стопански
инвентар” за местна дейност 865 „Други дейности по туризма” за закупуване
Експозиционни витрини за Ковачевско кале с 5760 лв.
5. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §40-40 „Постъпления
от продажби на земя” със 18 997 лв. и § 36-19 „Други неданъчни приходи” със сумата
18 640 лв.
6. Измененията да се отразят по съответните дейности
и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2014 година.
Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Първо имам един въпрос по отношение на музикалната школа. Направихме
читалище, с което се гордеем в цялата страна. Не е ли възможно музикалната школа да се
помещава в това читалище и да ползват децата благата на тази красива и удобна сграда.
Защото виждам, че са заложени едни средства за ремонт на покрива на музикалната школа.
Бил съм в УС на Читалището и тогава музикалната школа се помещаваше в читалището
преди да се ремонтира читалището. Аз мисля, че това е възможно защото сградата е
достатъчно голяма и има достатъчно място и тази дейност читалищната да влезе в тази
сграда без да се налага други сгради да се ремонтират и да се пригаждат за тази дейност.
Другият ми въпрос е – след като вече направихме разпределение на средствата за
спортните клубове в бюджета за 2014 година защо се налага отново финансови инжекции за
определени клубове. Парите не стигат на никой от клубовете за спорт това е ясно. Аз мисля,
че това решение, което ще вземем в момента ще създаде напрежение между клубовете и
определено ще има недоволство, това че става практика, защото миналата година по същия
начин беше и то за същия клуб. Нямам нищо против футбола, знам че разходите са много
големи. Другите спортни клубове може би участват на друго ниво в републикански мащаб,
но аз мисля, че те не трябва да бъдат ощетявани. Нямам нищо против да се гласува тази
точка, но аз предлагам тази точка да излезе от общата и да се гласува отделно. Нямам нищо
против тези 680 лева за двамата ученици, просто нека това финансиране на 10200 лева да се
гласува отделно, да се извади. Предлагам това да излезе от докладната. Значи втора точка да
завърши до там – двама ученика заели призово место в републиканското първенство по
тенис на маса. Точка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тодоров разбрах предложението ви, ще го подложа на гласуване. Изчаквам да
видим други въпроси има ли по отношение на тази докладна записка. Давам думата за
отговор на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Понеже става въпрос за принципи трябваше повече от година, няколко сезона моите
принципи също да ги нарушавам. Говоря за футбола в Попово. След като се разбрахме и
преустановихме да финансираме мъжкия футбол и мъжкия отбор, вие знаете, че
предприехме мерки да не наливаме толкова пари за хора, които привличахме от Русе,
Разград, Търговище, само и само да играят тука и да има отбор, който във В група беше на
прилично място – 5, но какво от това, като повечето играчи бяха чужденци, от други места и
от Попово играеха и не се реализираха юноши старша възраст по-нататък. Преустановихме,
имаше малко сърдити запалянковци, но футбола мъжкия продължи с наши сили месни. Сега
дали е добре или не, но факт е че го има. Е, не сме във В група, а сме в А окръжна.
Продължи, обаче това с детско юношеската школа, особено старша възраст и юноши
младша, а не и при децата да се предвижда деца от други населени места, най-вече от
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Разград, Търговище, Опака, и най-вече в тези детско юношески формации участваха от 4-5
до 6 деца. И тук беше въпрос на принцип – ще финансираме ли ние други състезатели, от
други общини. Най-фрапиращо беше с Разград. Там от цяла България събират даровити
юноши. Разградлии желаещи да играят във футболна формация идваха тука. Плащахме им
командировъчни и в един разговор с Добромир Добрев се разбрахме, че това повече няма да
продължи, защото аз нямам очи да застана пред вас и да искам пари за хора, които са извън
Община Попово. Там стана и промяна в ръководството вече детско юношеската школа е под
ръководството на вашия колега Илиян Станчев и аз разчитам да се сложи ред и при
картотекирането. И понеже говорим за картотекирането, кого лъжехме когато сменяхме,
подправяхме ЕГН-та, по-голяма група вместо да участва сменяхме датата на раждане и
бяхме на едно от първите места. Това също се преустанови. И сега единственото ми
изискване към тях беше във всяка формация да има само поповско участие, само поповско
участие, или и от други общини, но да учат на територията на град Попово. И мисля, че това
е принципно. А за гласуването до сега на футболните формации беше сезон за сезон. Ако се
наложи за други спортни секции да гласуваме, да гласуваме няма нищо против, стига да го
поставят въпроса. Но за сега за да вървят формациите във футбола трябва да гласуваме този
бюджет. Ако не няма да има, нито деца ще участват, нито юноши и мъже. Като искате няма
да даваме и няма да гласуваме. Плюс това с г-.н Атанасов на дирекция Образование сме се
договорили вече да ползваме и училищните автобуси, защото най-големите разходи бяха за
превоз. Сега ползваме автобусите на образованието, като се плаща само разхода на гориво,
за което съм благодарен, между другото като и другите спортни детски клубове ползват
тези автобуси. И от там също намалихме разходите, но не можем да съкратим разходи за
съдийски такси, за картотека, за такса участие, за медицинско обслужване – това са неща,
които са задължителни.
Колкото до музикалната школа, дали ще бъде музикална школа или не, дали ще
отделим пари или не, все пак е публична общинска собственост и аз мисля, че ние трябва да
я ремонтираме, а вашия председател г-н Георгиев като е така добър като председател на
Читалищното настоятелство да го направи това нещо, тъй като и мен ми прави впечатление,
че тази голяма и хубава сграда не е изпълнена със съдържание. Така, че аз ви поддържам в
това отношение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да аз наистина, благодаря, аз съм длъжен да отговоря защо и ще ви кажа, защото по
мое настояване беше включена тази сума. Първо наистина това е общинска сграда, която
трябва да бъде поддържана в някакво добро състояние. Не можем да я оставим на произвола
на съдбата да протече, да се събори и т. н. А по отношение на това дали е възможно този
процес да бъде в сградата на Читалището – отговарям така. Двадесет и няколко деца са
заети в Музикалната школа. Това е учебен процес, който си изисква своите характерни
особености за учебен процес – има си учебен час, децата свирят, те трябва да бъдат
изолирани, отделени. Ние в Читалището разполагаме с две зали, които ако ги наситим с
такава дейност това означава, че ние с нищо друго не можем да ги използваме. Тези места
са си заети целодневно и почти в пълния размер на работното време. Това означава, че ние
тези зали, които сме ги обособили за мероприятия и аз не бих казал, че не са наситени,
защото може да ви дам отчети – имаме доста приходи от дейности, които са свързани с
мероприятия в читалището. Това би означавало, че ние тези зали ги губим за всякаква друга
дейност. И в тази връзка и въз основа на предписание, което е пуснато от РДНСК за
условията, в които се намират децата, че не са в добро състояние и не може да продължи
този учебен процес, затова аз настоявах да направим този ремонт, съответно да можем в
зимата, в периода в който е най-сложно учебния процес да може да се проведе нормално в
детската музикална школа. Това е моето обяснение, все пак са заети около 24 деца, които са
в един непрекъснат учебен процес. Заповядайте г-жо Грибнева.
Катя Грибнева – общински съветник
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Уважаеми г-н Кмете, сигурно принципно сте прав по отношение на футбола и сега,
ако гласуваме тези пари вие ще излезете добрия, а ние от комисията, тъй като когато
разпределяме тези малки по размер средства, а г-н Тодоров и г-н Станчев поради конфликт
на интереси не гласуват в комисията . Оставаме три жени, които гласуваме и разпределяме
парите между всички клубове и после познайте кого ругаят и т. н. Затова, за да не изпадаме
в ролята на глупаци специално ние от комисията давайте ни повече пари в началото защото
за втори път вече се появяват такива точки и всичко това ние сме пред свършен факт. За
какво тогава разпределяме някакви средства, ами нека това да не го правим, някак си става
формално.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Г-жо Грибнева, права сте. Така или иначе през годината актуализираме бюджета не
само за спортни нужди. Аз също съм човек, който съм лош защото погледнете колко пари
наливат другите градове за футбол. Да поздравя колегата Златко Янков, че бюджета на
община Монтана, ама биха ЦСКА вчера, нали. Но не е само той, и Каварна вашия приятел –
много общини наливат ужасно много пари във футбола. Ние даваме нещо минимално и то
го даваме в името на децата, и не само децата във футбола, а и другите. Плюс това
погледнете бюджетите на другите общини. Явно ви прави впечатление – 15, 18, 20 милиона
неразплатени. Сега гласувахте отчета за миналата година, ще се наложи догодина и този
отчет да гласуваме, нещо да ви прави впечатление, че Попово така с финансовата страна сме
едно островче. Малко си мълчим, посъбираме пари, въпреки несъбраните и имаме си
задължения, но се оправяме. Тихо мълком, скромно, благодарение на финансистите, това че
не дават, пък аз съм добрия и по някой път нарушавам техните финансови разбирания, но
все пак бюджета в Попово и благодарение и на вас като съветници е балансиран. Там където
можем да дадем ще дадем. Там където не можем няма да дадем. Сега преценили са
финансовата дирекция, че можем да дадем, защо да не ги дадем. Да се създават
допълнителни настроения ли? По-добре да ги неутрализираме, нали? Ако има други секции
да заповядат и други клубове. И не само за спорта, а за друга дейност.
Илиян Станчев – общински съветник
Само малко яснота да внеса. Искам да кажа относно другите клубове. Моите
уважения към тяхната работа, към треньорите, които работят с децата, но единствено
футбола не получава никакво отчисления от тото 2. Може би от там идва, всички други
клубове получават на базата на спечелени точки и състезания отчисления от тото2, което е
допълнителен приход към техните разходи.
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз искам да благодаря на кмета за изнесената информация за футбола от кухнята. До
сега такова нещо нямаше. Нека да го чуем ние, нека да го чуе обществеността. Доволен съм
от отговора. Най-вече съм доволен, че вече развиваме спорт с наши кадри и с наши
момчета. И като че ли успя да ни убеди и оттеглям предложението си за отпадане на този
абзац от тази точка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Тодоров. Има ли други въпроси към докладната? Няма.
Преминаваме към гласуване на докладната. 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
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 489
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал.
1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 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, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Дофинансира се дейност 322 „Общообразователни училища” на § 10-00
„Издръжка” за ОУ с. Славяново със сумата 2 000 лв.
2. Завишава се сумата за дейност 714 „Спортни бази и спорт за всички”. в частта за
местни дейности , параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”
с 680 лв. за двама ученика заели призови места в републиканско първенство по тенис на
маса и параграф 45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел” със сумата 10 200 лв,
в т.ч. субсидия за ОДДЮФ – 5700 лв. и субсидия за ФК „Черноломец 04” – 4500 лв.
3. Актуализира се инвестиционната програма за § 51-00 със сумата 18 977 лв. за
дейност 311 „Детски градини”, като се включват следните обекти за местни дейности :
„Основен ремонт ЦДГ с. Славяново” с 3722 лв. , „Основен ремонт ЦДГ с. Глогинка” с 2000
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лв. и дофинансиране за дейност 738 „Читалища” като се включва обект „Основен ремонт
покрив сграда Музикална школа” с 13 275 лв.
4. Актуализира се инвестиционната програма като се завишава § 52-05 „Стопански
инвентар” за местна дейност 865 „Други дейности по туризма” за закупуване
Експозиционни витрини за Ковачевско кале с 5760 лв.
5. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности §40-40 „Постъпления
от продажби на земя” със 18 997 лв. и § 36-19 „Други неданъчни приходи” със сумата
18 640 лв.
6. Измененията да се отразят по съответните дейности
и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2014 година.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Приемане на Баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ - Попово” ЕООД
към 31.12.2013 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 три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС 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 нашата комисия подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел , Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ – Попово” ЕООД
към 31.12.2013 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2;
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2013 г. за покриване
на непокрити загуби от минали години.
Колеги, имате думата за въпроси по докладната.
Стефан Иванов – общински съветник
Аз не виждам тук от болницата има ли представител, интересно ми беше – тук
гледам, че натрупаната загуба от минали години тук е само 1000 лева. Имам някакви
спомени, че беше повече. Въпроса ми е, това да не е печатна грешка, иначе така добре
изглежда отчета. Много добре. И още един въпрос имам. Виждам, че тук има финансиране
от Общината в частта на дълготрайни активи. Преобразували сме по някакъв начин това
което го даваме като безлихвен заем във финансиране ли, или просто – някакво разяснение
ако може. И още едно, то е като препоръка – все пак това нещо трябва да влиза до края на
юни за одобрение мисля в ОбС. Ако може по –раничко да влиза. За да не изпадаме в забава.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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Миналата седмица присъствах на разширена среща с работещите в МБАЛ . Тогава
спечелилата конкурса д-р Андреева направи отчет за финансовото състояние. Този отчет към
момента (говоря в закръглени цифри) е като задължения неразплатено е към милион и деветнадесет
хиляди. От тях около 800 хиляди са от неразплатени заплати, задължения към доставчици, договори
Задълженията ни по ремонта към ЕСКО фирмата вече влезнаха в частен съдебен изпълнител и

те натежават. Тогава си говорихме какво Общината ще предприеме или предприема за
погасяване на тези задължения за да може до края на годината за да може да приключи
много ми се иска и на вас МБАЛ на нула. Сега това, което очаквам като разпродажба на
общинско имущество и капитализиране на общинско имущество – дано да стане. Но
похвално е, че тази година МБАЛ прави всичко възможно да разплаща пълния размер на
заплатите. И не само тях, ами и да погасява такива, които са от миналата година. Общината
също помага с ваши решения. Знаете, че в края на миналата година когато излезе промяна
на нормативната уредба и общините вече можем да даваме средства не само за капиталови
разходи, а и за издръжка на болниците. Всичко останало, което ми задавате като въпроси
подробно, аз ще помоля д-р Андреева и техния финансов отдел да направят едно разяснение
по-нататък в сесия, ако има такава точка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли други въпроси по баланса и отчета на болницата. Не виждам желаещи.
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
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
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ОТСЪСТВА
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29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
-
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 490
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2
във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в търговски
дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел , Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ – Попово”
ЕООД към 31.12.2013 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2;
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2013 г. за
покриване на непокрити загуби от минали години.
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Одобряване на „Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за
развитие на Община Попово 2007-2013 г.”.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме 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
Два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ се в подкрепа на 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 два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не можа да вземе
окончателно становище. Би следвало да подкрепим тази докладна, тъй като съгласно Закона
за регионално развитие за изпълнение на документите за стратегическо планиране се
извършва последваща оценка не по-късно от една година след изтичане на срока на тяхното
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действие. В документите, които са приложени в проекта за решение е направена
последваща оценка, която включва оценка на степента на постигане на целите и
устойчивостта на резултатите, оценка на общото въздействие, оценка на ефективността и
ефикасността на използваните ресурси, както и са направени изводи и препоръки относно
провеждането на политиката за регионално и местно развитие .
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от
ЗМСМА , чл.34, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.42, ал.1 от Правилника
за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява „Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на
община Попово 2007 – 2013 г.“.
Приложение: „Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на
община Попово 2007 – 2013 г.“ – на електронен носител (CD).
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Ще ми бъде интересно колегите, които в комисиите гласуваха въздържали се с какво ще
обяснят това.
Тодор Тодоров – общински съветник
Не ни е страх да изразяваме становище. Аз съм тоя, който в нашата комисия гласува
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, като по никакъв начин това не беше израз на неправилно изготвен
документ. Аз все още смятам, като това го отчитам като самокритика, че нашия град не се
развива по най-добрия начин от гледна точка на това, че хората ги няма и, че ние не можем
да задържим младите в града ни, което значи, че не сме си свършили работата както трябва.
Това е достатъчно основание след като мястото Попово не е добро за живеене за младите
хора и те напускат града ни да гласувам въздържал се, че не сме си свършили всички
работата както трябва. Това е за един минал период 2007-2013 години, още един път казвам
това не е израз на недоволство от изготвения документ от специалистите на общината. Това
е израз на несвършена работа през този период след като ние не сме постигнали резултати,
които съответно искаме – да задържим младите хора и да задържим повече хора в Попово.
Виждаме, че Попово обезлюдява и това е повече от тревожна тенденция. Това е достатъчно
основание да гласуваме ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. Аз мисля, че имам право, дадох своето
тълкование защо съм гласувал ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, не е по политически причини.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Беше хубаво да се чуе това обяснение. Аз лично не съм съгласен с него, защото не
може да е отделя града Попово от държавата България. Управлението на града е в пряка
корелация с управлението на държавата.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Днес излезе една статистика – ако ви прави впечатление и Пловдив намалява. И вече
Пловдив не е втория по големина град на България. Измести го Варна. Значи Пловдив
намалява и вярно, че единствено си приличаме, че и двете населени места започват с
буквата П. Но иначе всичко е общо.
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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 ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

21
0
5

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 491
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.21, ал.1, т.12 от
ЗМСМА , чл.34, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.42, ал.1 от Правилника
за прилагане на Закона за регионалното развитие, Общинският съвет

РЕШИ
2. Одобрява „Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на
община Попово 2007 – 2013 г.“.
Приложение: „Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на
община Попово 2007 – 2013 г.“ – на електронен носител (CD).
Преминаваме към пета точка от Дневния ред
5. Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 20114/2015 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
До колкото разбрах има промени в докладната. Давам думата на г-н Атанасов да
обясни промените.
Атанас Атанасов – ръководител звено „Образование”
Настъпила е промяна в докладната, която е както следва: - за ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” с. Зараево – ІІІ клас от 14 ученици стават 12, VІ клас вече се появява маломерна
паралелка с 17 ученици. Общия брой на учениците от 92 намалява на 89.
ОУ „Христо Ботев” с. Ломци – VІ клас от 14 ученици се увеличават с 1 и стават 15,
появява се слята паралелка VІІ-VІІІ клас с 20 ученици – от VІІ клас 14, от VІІІ клас – 6
ученици. Общият брой на учениците намалява от 116 на 112.
ОУ „Васил Левски” с. Славяново – І-ІV клас слята паралелка от 14 учениците
намаляват на 13, и VІІ – VІІІ клас от 16 намаляват на 15. Общия брой на учениците
намалява от 75 на 70. Това са корекциите актуални към днешна дата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
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Комисията ни вчера разгледа докладната с тези корекции и с 4 гласа ЗА подкрепя
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 17 ал. 1 т. 3, чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 2,
т. 3 и чл. 11 ал. 2, ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, Общинският съвет

РЕШИ
За учебната 2014/2015г. утвърждава в общинскитe училища в община Попово паралелки
под минимума на норматива за пълняемост и слети паралелки, както следва:

Наименование
на училището
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и
ци
ици
ци
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учен- VII-VIII слят
и
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и
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I и IV
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слят- 13
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Левски”,
учениц учениV-VI слят
VII-VIII слят
с.Славяново
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„а“-16,
„б“ОУ ”Антон
13,
17
Страшимиров”
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Гимназия
„Христо
Ботев”, гр.
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ХІ
клас

не-

бр.
удостиг ци
29
ученици
89
15
ученици
112
15
ученици

8
ученици
171
„а”-17,
„б”15,
4
учени- ученици
ци
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Има ли въпроси ?
Тодор Тодоров – общински съветник
На първия лист пише, че прилагам мотивирано искане на директорите и становище
на Началника на РИО Търговище – на диска ли е това? Да, Добре.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Аз имам въпрос – уместно ли е ОУ „Васил Левски” с. Славяново да съществува като
училище. Аз имам сантимент към Славяново. 1979 година започнах работа като участъков
лекар там и там имаше две училища. Климатично училище и основно училище, а сега
гледам, че І и ІV клас са слети , V и VІ клас са слети, VІІ и VІІІ клас са слети. VІІ клас,
когато децата се подготвят да кандидатстват в елитни училища ще съберем два класа и
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едните ще учат пеене, а другите математика и ще постигнат необходимите резултати. Не е
ли по-разумно това училище въобще да го няма, децата да се транспортират до Попово,
всички родители що годе интелигентни няма да си оставят децата да учат в слети
паралелки. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Колева. Давам думата за отговор на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Този въпрос е много деликатен и да си призная, че като кмет този път за първи път се
хващам в амбиция според нормативната уредба нещо да помогна, да се наложа и да
направим. Не случайно поставя въпроса д-р Колева за Славяново. И не случайно и аз в
началото на учебната година можех да предпочета някое градско училище, но отидох в
Славяново. Да ги видя колко са децата и дали прилича да има училище там. Мога да кажа,
че се изненадах от колектива, от усилията които са положили почти без средства да си
подготвят базата, да си мотивират родители, да се съберат ученици от целия Славяновски
регион, защото учениците не са само от Славяново. Те возят от Баба Тонка и Долец мисля.
И това не е лек процес да тръгнеш да събираш и да извозваш децата, тъй като някъде става
само с един транспорт цял час по-рано преди да започне учебния процес да събуждаш това
дете (то не е само за Славяново, а и за другите места) за да отиде на училище и с един час
закъснение след като приключи учебния процес да го върнеш на родителите. И хората бяха
заинтригувани, доста родители имаше на откриване на учебната година, да чуят какво ще
кажа. А аз мисля, че и вие сте на мнение, че като че ли тук и ако продължим да съкращаваме
средищни училища като Славяново, като Садина, като Ломци, като Водица какво ще остане.
Съкращавахме, защото е лесно от страна на Министерството на образованието да ни слага
едни числа минимални и като слезем под тези минимални числа за учебно заведение да се
откаже държавата от финансиране. И трябва да се наложи ние както помагаме на болницата
да помагаме и на училищата. Лошото беше, че две години в Кардам имаше от І до VІІІ клас
20 ученика. При положение, че са записани 60. И съществуват по списък 60, но отиват на
училище 20. По едно две деца в клас. И там ме беше яд и тази година два пъти ходих с г-н
Атанасов и съм се срещал с родителите, защото ме лъгаха в продължение на две години.
Тук с вас гласувахме, струваше на общината от 80 до 100 хиляди лева. То не беше
организация „Амелипе” за защита на ромите да ги оставим да учат. Какво учат, права е д-р
Колева – нищо не учат, водят се на училище, дават им дипломи, учителите си мълчат дават
им заплати, върви им трудовия стаж. Всички в държавата се заблуждаваме. Смееме се сега,
че към днешното състояние, преди седмица списъка беше друг и сега го преработваме. Но
на нас ние ясно, че това ромско движение – родители и деца ще продължи. Ние не можем да
заковем паралелките в такива места, затова се налага да прегласуваме. Може би по-нататък
ще има други проблеми. Това идва от емиграцията на ромското население и техните деца. А
пък с бакърджиите въпроса е друг. Дори оня ден една жена родител с две прекрасни деца в
ІІІ клас ми вика – абе ти кой си, че ще ми казваш да си пускам децата на училище. И не ги
пуска. 12 деца от Кардам не са зад граница, но ето така си седят в къщи, понеже такъв им
бил морала, някакви си техни закони и някой друг решава, а не ние. И затова съм ги събрал
всички миналата седмица и съм им казал и кметове, и ние като администрация ще бъдем
принципни и ще изпълняваме всички разпоредби. На тези хора всеки месец по един акт за
това, че си играят и свещена простота излъчват, ползват правата, а не си изпълняват
задълженията като граждани на България. Всеки месец ще пускам акт, на този който не си
пуска детето на училище. А по-нататък пак с частен съдебен изпълнител, ако не си плащат
акта със съдебно решение ще им влезем в имотите, защото имотите са им прекрасни,
виждате какви имоти имат, внасят пари от вън, строят палати, пък не си пускат децата и
после ми стават предмет на търговия с жива плът. Това няма да го допусна като кмет. С
частен съдебен изпълнител ще разпродаваме имущество за да си погасят актовете. За акъл.
Тези деца ще ходят на училище. Лошото е, че за да задържим училище – ходя в Априлово,
детската градина тук две седмици – по 2, по 3 деца. Иначе по списък са 16. Сега вече ги
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събраха, но като закрием детската градина, а там возят деца и от Кабда мисля, какво правим.
Целия славяновски район, от Баба Тонка да водим деца до тук ли? Малко не върви. Ще
трябва да плащаме от общинския бюджет. В едно Садина, другата седмица ще отида там, е
още по-тежко. Но в Садина, ако има 50-55-60 ученика, знаете ли че 2/3 са от Люблен, от
Гърчиново, от Русенско идват. И какво ще правим? Значи в Садина ще поддържаме
училище, само и само да не се сърдят хората, да не закриваме училище след училище, а ще
учим деца от други общини. Аз съм ЗА. Нека да го правим. Всички тези деца са българчета.
Но нека да стои и това училище. Ако можем и Садина и Славяново да ги направим и двете
училища защитени, за да имаме финансиране от държавата. От Министерството на
образованието им е най-лесно – ами ето закрийте това училище ще ви дадем 500 хиляди. И
веднага като ястреби се нахвърлят другите директори и тези 500 хиляди дайте да ги
разпределим за ремонти на останалите училища. Но късаме живо месо. Сега по 250 хиляди
мисля Министерството дава да закрием едно училище, да вземем 250 хиляди като бонус, а
после какво става с това населено място. Демографски на всички ни е ясно, че България
седи много много зле. Днес гледам професор Тонев до 2020 както върви в България май
няма и лекари да останат.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли?
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Въпроса ми беше, не толкова да се закрие училището, а съм против тези слети
паралелки. Лично мое мнение е. Не съм съгласна, че на този етап на развитие на
образованието децата от два класа ще се събират в паралелка и едните ще учат едно, а
другите друго. Благодаря
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Със сигурно е така, но не виждам както може да се направи по въпроса.
Колеги други въпроси по отношение на докладната. Подлагам на гласуване така
направеното предложение с промените от вносителя.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 492
На основание чл. 17 ал. 1 т. 3, чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 2,
т. 3 и чл. 11 ал. 2, ал.7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, Общинският съвет

РЕШИ
За учебната 2014/2015г. утвърждава в общинскитe училища в община Попово паралелки под
минимума на норматива за пълняемост и слети паралелки, както следва:

Наименование
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Преминаваме към шеста точка от Дневния ред
6. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3321211
от 07.08.2014 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 „Привеждане в съответствие с изискванията Наредба № 1 от 12.01.2009 г. на
МРРБ и ДАЗД на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул.
„Земеделска” и детска площадка на ул. „Каломенска”, кв. 20 гр. Попово”, сключен
между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група – Попово” и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
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
Три гласа ЗА в подкрепа на проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да 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 №
42/3/3221211 от 07.08.2014 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 „Привеждане в съответствие с изискванията Наредба №1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и
ДАЗД на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска” и детска
площадка на ул. „Каломенска”, кв. 20, гр. 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
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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 27 015,96 лв. (двадесет и седем хиляди и петнадесет
лева и деветдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 42/3/3221211 от
07.08.2014 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
„Привеждане в съответствие с изискванията Наредба №1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и ДАЗД
на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска” и детска
площадка на ул. „Каломенска”, кв. 20, гр. 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 № 42/3/3221211 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване на точката от дневния ред.
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
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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
-
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 493
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 №
42/3/3221211 от 07.08.2014 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 „Привеждане в съответствие с изискванията Наредба №1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и
ДАЗД на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска” и детска
площадка на ул. „Каломенска”, кв. 20, гр. 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 27 015,96 лв. (двадесет и седем хиляди и петнадесет
лева и деветдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на
авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 42/3/3221211 от
07.08.2014 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
„Привеждане в съответствие с изискванията Наредба №1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и ДАЗД
на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска” и детска
площадка на ул. „Каломенска”, кв. 20, гр. 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 № 42/3/3221211 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Преминаваме към седма точка от Дневния ред
7. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект частна общинска
собственост, чрез публично оповестен конкурс.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА 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
Два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ в подкрепа на докладната.
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 два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не можа да изрази
становище по докладната, въпреки, че са спазени всички законови изисквания по проекта
за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3,
чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл.
3, ал. 3, т. 2, чл.. 32, ал. 3, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол,
чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3 от Наредбата за търговете и конкурсите, предлагам Общинският
съвет да вземе следните
РЕШЕНИЯ:
1. Приема приватизационната оценка в размер на 25 790 лв. без ДДС и правния
анализ на
обект “Бивша детска градина в с. Паламарца”, представляващ ПИ с кад №
319, кв. 56 на с. Паламарца с площ 3 170 кв. м., ведно със застроените в него едноетажна
масивна сграда с площ 385 кв. м. и едноетажна масивна сграда с площ 48 кв. м., за който
има издаден АОС №1850/20.02.2014 г.
2. Да се проведе публично оповестен конкурс на един етап за приватизация на
обекта по т.1.
3. Утвърждава конкурсната документация за провеждане на публично оповестения
конкурс на един етап.
3.1. Срок за закупуване на конкурсната документация до 10-тия ден от обнародване
на Решението в “Държавен вестник” в стая 208 на общината, след представяне на документ
за внесена сума от 100 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината.
3.2. При закупуване на конкурсната документация кандидатите представят съдебно
решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при
упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в конкурса в размер на 10% от конкурсната цена/2 579,00
лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка
BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS SFBG в ОББ-Попово.
3.4. Срок за подаване на офертите до 15-тия ден от обнародване на решението в
“ДВ”.
3.5. Срок за оглед на обекта, получаване на допълнителна информация и разясняване
на процедурата 15-тия ден от обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки
присъствен ден , след представяне на документ за закупена конкурсна документация.
3.6. При неявявяне на кандидати , сроковете по конкурса се удължават с още 20 дни.
4. Условия за провеждане на конкурса:
4.1. Минимална конкурсна цена 25 790 лв. без ДДС.
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4.2. Минимален размер на инвестициите за ремонт на обекта за срок 2 години от
подписване на договора 30 000 лв.
5. Упълномощава Кмета на Общината по чл. 8 и чл. 36, ал. 1, т. 3 от НТК да назначи
комисия за провеждане на конкурса, да определи спечелилия конкурса участник,
класирания на второ място и сключи договора за приватизация.
Имате думата за въпроси по докладната записка.
Стефан Иванов – общински съветник
Той въпроса е какво налага провеждането на конкурс, вместо публичен търг. Знаем,
че публично оповестен конкурс знаем, че за някого се прави. Това ми е въпроса.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Дами и господа общински съветници, г-н Иванов, аз не зная за кого е този конкурс,
честно. И понеже съм християнин мога да се прекръстя. Не е обявен конкурса за определено
лице, а това че вие имате съмнения е ваше право. Но този диалог го водим отдавна и пак се
връщам на тези принципи, защото ние сме си патили, ако не беше на конкурс примерно
БАЙКАЛ, ако не беше конкурс Хижа Незабравка сега можехме ли да развалим сделките.
Знаете ли как ги боли, защото направихме конкурс, внесоха парите, а сега вече сме в
съдебна процедура и наново ще обявяваме. Като има инвеститор и иска да вземе общинска
собственост нека да бъде така добър да каже, да покаже, да докаже после, ще че направи
нещо с тези инвестиции в обществена полза, а не да направим обикновен търг – там всеки
може да се яви и после да не можем да развалим приватизационната сделка. Много са вече
такива сгради, които ги спечелиха на търг и ние нищо не можем да направим. Ако не го
одобрявате, това, но аз мисля че е по-добре да обявим конкурс, да си платят тези пари, да
обяви колко работни места, да обяви в какъв размер инвестиции ще направи и като минат 23-5 години и нищо не е направил пак ще му го вземем и пак ще го продаваме. Но с конкурс,
не с търг. При търг не можем нищо да направим след него. Това ми е отговора.
Стефан Иванов – общински съветник
Г-н Веселинов добре се обоснова, искам да кажа само, че всичко е много добро и е
хубаво да се развалят такива неизгодни приватизационни сделки, но общинска
администрация действа малко избирателно при развалянето на подобни сделки. И когато
става въпрос за общински съветници от вашата група, обикновено не се стига до там. Това е
което искам да кажа.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Г-н Иванов, да не се заяждаме на дребно. Аз за това говоря, вие като съветник може
да отидете, да проверите, изтича си информация от Общинска собственост. Има много
будни граждани. Преди по-малко от година известния гражданин Мирослав Георгиев
написа до Прокуратурата, вече не пише до Районна прокуратура, написа до Окръжна
прокуратура. Упомена такива обекти, които кмета проявява безстопанственост. Занимавах
се с икономическа полиция, прокурорите имат изписани куп листове, връща се, пак се
проверява, така че проверяван съм и по линия на Прокуратурата и по линия на тези
съвестни граждани, благодаря и на тях за тези сделки. И си пазя стола. Напатих се. 11
наказателни производства имам и вече съм поумнял. Ако нещо вие се съмнявате, че съм
направил избирателно, или съм развалил една, а не друга сделка, моля проверете
документите.
Тодор Тодоров – общински съветник
Г-н Веселинов правилно се обоснова, само че аз искам да попитам сега като си
вземем НЕЗАБРАВКА, какво ще направим там, защото тя в момента я няма. Като си върнем
БАЙКАЛ какво ще направим после. Тук може да стане същото, докато ние се освестим, че
той не си изпълнява задълженията по конкурса, той може да я направи в същото състояние,
в което ние сега виждаме е НЕЗАБРАВКА и БАЙКАЛ. Мисля, че не бива да се хвалим с
това, което сме направили с НЕЗАБРАВКА и с БАЙКАЛ. Това е един провал за нас. Дали
не сме изправени пред трети. Това е което искам да кажа.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Влизаме в неща, които са извън темата на докладната, ако няма други въпроси да
преминем 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
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
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Решението НЕ СЕ ПРИЕМА.
Преминаваме към осма точка от Дневния ред
8. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинска земеделска земя на
Народно читалище с. Априлово.
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА подкрепя докладната записка.
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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 четири гласа ЗА подкрепя предоставянето безвъзмездно право на
ползване на общинска земеделска земя на НЧ с. Априлово
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 единодушно с 4 гласа ЗА подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 51 ал. 4 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Предоставя безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от ОПФ на НЧ“Христо
Смирненски-1903”с.Априлово за срок от пет стопански години, считано от 2014/2015 год,
както следва:
Имот №
им.099123

НТП
Нива

им.099147

Нива

им.099167

Нива

им.099163

Нива

им.099161

Нива

им.016016

Из.нива

им.078015

Нива

АОС
АОС 9629 , вп.№187,
том2/11г
АОС 9641 , вп.№6,
том3/11г
АОС 9648 , вп.№49,
том3/11г
АОС 9647 , вп.№48,
том3/11г
АОС 9646 , вп.№39,
том3/11г
АОС 9419 , вп.№175,
том14/10г
АОС 9527 , вп.№161,
том1/11г

Местност
м.До село

Кат
III

Площ/дка
0,472

м.До село

III

0,468

м.До село

III

4,977

м.До село

III

2,694

м.До село

III

5,266

м.Отлуалан

III

2,201

м.В село

III

5,101

Общо:

21,179

2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на
ползване на общинската земеделска земя по т.1.

Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване на точката от дневния ред.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
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ОТСЪСТВА

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

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 494
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8
Общинският съвет

от ЗМСМА, чл. 51 ал. 4 от НРПУРОИ,

РЕШИ
1.Предоставя безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от ОПФ на НЧ“Христо
Смирненски-1903”с.Априлово за срок от пет стопански години, считано от 2014/2015 год,
както следва:
Имот №
им.099123

НТП
Нива

им.099147

Нива
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АОС
АОС 9629 , вп.№187,
том2/11г
АОС 9641 , вп.№6,
том3/11г

Местност
м.До село
м.До село

Кат
III
III

Площ/дка
0,472
0,468

им.099167

Нива

им.099163

Нива

им.099161

Нива

им.016016

Из.нива

им.078015

Нива

АОС 9648 , вп.№49,
том3/11г
АОС 9647 , вп.№48,
том3/11г
АОС 9646 , вп.№39,
том3/11г
АОС 9419 , вп.№175,
том14/10г
АОС 9527 , вп.№161,
том1/11г

м.До село

III

4,977

м.До село

III

2,694

м.До село

III

5,266

м.Отлуалан

III

2,201

м.В село

III

5,101

Общо:

21,179

2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на
ползване на общинската земеделска земя по т.1.
Преминаваме към девета точка от Дневния ред
9. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и Радослав Радев в УПИ ІХ,
кад. № 459 от кв. 55 по регулационния план на с. Медовина, чрез изкупуване частта на
Общината.
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА 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
С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка, само да уточня, че съвпадението на
фамилията е случайност.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание 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
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
Урегулиран поземлен имот ІХ, кад.№459 от кв.55 по регулационния план на с. Медовина с
площ 1230кв.м, чрез продажба частта на Общината на Радослав Добрев Радев от гр.
Попово, представляваща 1/2 идеална част от урегулирания поземлен имот собственост на
Общината по АОС 1863/30.06.14г.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
1 883.40 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване
на всички дължими плащания от съсобственика.
Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване на точката от дневния ред.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
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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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 495
На основание 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
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
Урегулиран поземлен имот ІХ, кад.№459 от кв.55 по регулационния план на с.Медовина с
площ 1230кв.м, чрез продажба частта на Общината на Радослав Добрев Радев от гр.Попово,
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представляваща 1/2 идеална част от урегулирания поземлен имот собственост на Общината
по АОС 1863/30.06.14г.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
1 883.40 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 десета точка от Дневния ред
10. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на
собственици по реда на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, по съдебно решение за
землището на с. Конак.
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА подкрепя докладната записка.
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 четири гласа ЗА подкрепя докладната записка Налице е съдебно
решение за признаване право на собственост, както и общината все още има общински
поземлен фонд, от който могат да бъдат предоставени земи, възстановени с това 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 единодушно с 4 гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка §27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД
на ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Прекратява предоставеното право на ползване на НЧ“Арсо Овчаров” с-Долец съгласно
решение №15 по протокол №4 от 21.12.2011 год на ОбС-Попово, касаещо имоти:

-им.060003 Нива
-им.060015 Нива

АОС 10433 ,
вп.№114, том16/11г
АОС 10434 ,
вп.№112, том16/11г

м.Меранлък
м.Меранлък

VI
категория
III
категория

14.373 дка
5,140 дка

2. Дава съгласие, долуописаните имоти по КВС на землището на с.Долец:

-им.060003 Нива
-им.060015 Нива
-им.060012 нива
-им.060001 нива
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АОС 10433 ,
вп.№114, том16/11г
АОС 10434 ,
вп.№112, том16/11г
АОС 10813 ,
вп.№129, том4/12г
АОС 3586 , вп.№77,
том13/06г

м.Меранлък
м.Меранлък
м.Меранлък
м.Меранлък

VI
категория
III
категория
III
категория
VI
категория

14.373 дка
5,140 дка
2,344 дка
6,082 дка

-им.060005 нива

АОС 10478 ,
вп.№129, том16/11г

м.Меранлък

IVІI
категория

18,640дка

да се предоставят в собственост на наследниците на Антон Маринов Желязков б.ж. на с.Конак,
съгласно решение №07СР/20.03.2013г. за обезщетение на ОСЗ-Попово.

Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване на точката от дневния ред.
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
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 495
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На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във връзка §27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД
на ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Прекратява предоставеното право на ползване на НЧ“Арсо Овчаров” с-Долец съгласно
решение №15 по протокол №4 от 21.12.2011 год на ОбС-Попово, касаещо имоти:

-им.060003 Нива
-им.060015 Нива

м.Меранлък

АОС 10433 ,
вп.№114, том16/11г
АОС 10434 ,
вп.№112, том16/11г

м.Меранлък

VI
категория
III
категория

14.373 дка
5,140 дка

2. Дава съгласие, долуописаните имоти по КВС на землището на с.Долец:

-им.060003 Нива
-им.060015 Нива
-им.060012 нива
-им.060001 нива
-им.060005 нива

АОС 10433 ,
вп.№114, том16/11г
АОС 10434 ,
вп.№112, том16/11г
АОС 10813 ,
вп.№129, том4/12г
АОС 3586 , вп.№77,
том13/06г
АОС 10478 ,
вп.№129, том16/11г

м.Меранлък
м.Меранлък
м.Меранлък
м.Меранлък
м.Меранлък

VI
категория
III
категория
III
категория
VI
категория
IVІI
категория

14.373 дка
5,140 дка
2,344 дка
6,082 дка
18,640дка

да се предоставят в собственост на наследниците на Антон Маринов Желязков б.ж. на с.Конак,
съгласно решение №07СР/20.03.2013г. за обезщетение на ОСЗ-Попово.

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред
11. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез
публичен търг.
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА 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
С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви 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
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1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2014 год., точка Б, с имотите описани в т.2.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Светлен
Попово

Имот №
57649.112.325
57649.112.360
57649.112.361
57649.112.362
57649.112.363
57649.112.366
57649.112.367
57649.112.368
57649.112.379
57649.112.380
57649.112.381
57649.112.383
57649.112.387
57649.112.389
57649.112.399
57649.112.400
57649.112.401
57649.112.404
57649.112.405
57649.112.406
57649.112.407
57649.112.408
57649.112.414
57649.112.415
57649.112.416
57649.112.427
57649.112.538
57649.112.556
1116
57649.112.139

Площ Кат
0,569
4
0,185
4
0,275
4
0,58
4
0,68
4
0,65
4
0,546
4
0,543
4
0,436
4
0,498
4
0,538
4
0,691
4
0,563
4
0,498
4
0,421
4
0,522
4
0,525
4
0,504
4
0,530
4
0,513
4
0,557
4
0,605
4
0,554
4
0,459
4
0,509
4
0,520
4
1,122
4
0,347
4
3,975
3
0,541
4

НТП
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
нива
за зем.труд и отдих

АОС
12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121
12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12132
12133
12134
12135
12136
12138
12139
12140
10635
12052

Начална тръжна
цена лв/имот
215
63
100
219
257
246
207
205
165
188
204
261
213
188
159
197
199
191
201
194
211
237
210
174
193
197
434
129
2783
212

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

Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване на точката от дневния ред.
Който е съгласен с така предложения 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

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

22
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 497
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
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2014 год., точка Б, с имотите описани в т.2.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
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Имот №

Площ

Кат

НТП

АОС

Начална тръжна

цена лв/имот
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Светлен
Попово

57649.112.325
57649.112.360
57649.112.361
57649.112.362
57649.112.363
57649.112.366
57649.112.367
57649.112.368
57649.112.379
57649.112.380
57649.112.381
57649.112.383
57649.112.387
57649.112.389
57649.112.399
57649.112.400
57649.112.401
57649.112.404
57649.112.405
57649.112.406
57649.112.407
57649.112.408
57649.112.414
57649.112.415
57649.112.416
57649.112.427
57649.112.538
57649.112.556
1116
57649.112.139

0,569
0,185
0,275
0,58
0,68
0,65
0,546
0,543
0,436
0,498
0,538
0,691
0,563
0,498
0,421
0,522
0,525
0,504
0,530
0,513
0,557
0,605
0,554
0,459
0,509
0,520
1,122
0,347
3,975
0,541

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4

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

12112
12113
12114
12115
12116
12117
12118
12119
12120
12121
12122
12123
12124
12125
12126
12127
12128
12129
12130
12131
12132
12133
12134
12135
12136
12138
12139
12140
10635
12052

215
63
100
219
257
246
207
205
165
188
204
261
213
188
159
197
199
191
201
194
211
237
210
174
193
197
434
129
2783
212

3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред
12. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2014 г., приета с Решение № 383 по протокол № 30 /30.01.2014 г.
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА 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
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С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост е
отворен документ и може да се актуализира през годината. Настоящото допълнение се
налага поради проявен интерес от граждани за наемане на имот – частна общинска
собственост.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал.1 и 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, предлагам Общинският съвет да вземе
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2014 г. както следва:
в раздел III се прави следното допълнение:
т. А – УПИ V в кв. 129 с ид. № 57649.503.2294 по кадастралната карта
гр.Попово с площ от 7 540 кв. м.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
определяне на наемателя.
Имате думата за въпроси по докладната записка.
Павлинка Колева – общинска администрация
Мястото се намира под болницата, горичката, която ще се използва за спортна
площадка, доколкото съм чула, понеже аз не се занимавам с този въпрос – за пейнтбол или
нещо такова.
Иван Неделчев – общински съветник
Само за спортна площадка ли или и за други цели, защото това е УПИ и е пуснато на
търг?
Павлинка Колева – общинска администрация
В молбата е упоменато, че е за спортна площадка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ще има ли ограничение, това УПИ да се използва за нещо друго.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Общината
Оттеглям докладната записка.
Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред
13. Промяна в утвърден списък на общинския жилищен фонд за 2014 г.
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Прочитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал. 2 от ЗОС, ,
Общинският съвет

РЕШИ
Променя утвърденият списък на общинския жилищен фонд за 2014 г. както следва:
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жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди
-172 бр;
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са
отчуждени за общински нужди
- 8 бр;
- ведомствени жилища
- 10 бр;
- резервни жилища
- 107 бр.
Общ брой жилища
- 297бр.
-

Промяната на списъка на общинския жилищен фонд за 2014 г.е съгласно
Приложение №1.
Колеги, имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. 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
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
Решението се приема.
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

23
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 498
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл.42, ал. 2 от ЗОС, ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Променя утвърденият списък на общинския жилищен фонд за 2014 г. както
следва:
- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди
-172 бр;
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са
отчуждени за общински нужди
- 8 бр;
- ведомствени жилища
- 10 бр;
- резервни жилища
- 107 бр.
Общ брой жилища
- 297бр.
Промяната на списъка на общинския жилищен фонд за 2014 г.е съгласно
Приложение №1.
Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред
14. Разрешаване изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ и технически
проект за обслужващ път в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 57649.100.1 по
кадастрална карта /КК/ на землище гр. Попово – общинска собственост във връзка с
изграждане на птицекланица в ПИ с идентификатор 57649.99.3.
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА подкрепя докладната записка.
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 четири гласа ЗА подкрепя докладната записка. Специфичното тук
е, че ние като ОбС приемаме решение за изразяване предварително съгласие промяна
предназначението по ал. 3 , учредяване правата по ал. 4 с мнозинство от 2/3 от общия брой
на общинските съветници. С решението ОбС определя и срока за валидност на
предварителното съгласие.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 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, т. 1 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
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1.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на Подробен устройствен планПарце-ларен план път с трайна настилка, засягащ поземлен имот/ПИ/ с идентификатор
57649.100.3 с на-чин на трайно ползване/НТП/ за селскостопански, горски, ведомствен път и
част от ПИ с иденти-фикатори 57649.100.1 и 57649.100.2 – общинска собственост, с НТП –
пасище.
2.Общински съвет Попово дава предварително съгласие за промяна на
предназначението на част от земеделски земи с идентификатори 57649.100.1 и 57649.100.2,
с начин на трайно ползване “пасища“ – общинска собственост в землището на гр.Попово.
3..Общински съвет Попово определя срок на валидност на предварителното съгласие –
2 години.
Колеги, имате думата за въпроси по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Виждаме, че решението, което вземаме е за промяна на ПУП. Ангажимента за пътя
наш, на Общината ли е, или на инвеститора ? Това го питам, защото преди малко с г-н
Николов разменихме по този въпрос информация. Оказа се, че пътя ще си го строи
инвеститора, нашето задължение е да променим ПУП и да направим този път. Мисля, че
това е нещо добро, нещо ново, което се открива с нови работни места и даже дай боже
Общината някога да забогатее, за да може тези пътища и инфраструктура да ги правим ние,
а хората да ги ползват.
Инж. Николай Николов – директор на дирекция ТСУ
Предполагаемия бъдещ обект се изгражда между ЖП линията, новата София – Варна
и между изтеглителните коловози на завод ВЪЗХОД. Там има три ниви, които са частна
собственост и един парцел, в който върви система ДУНАВ, затова е оставен като общински.
И втория общински парцел, в който трябва да мине трети клон на градска канализация ,
която предстои да бъде изградена в този район. Единия от собствениците на тези парцели гн Гужеров е променил предназначението на парцела и изготвя проект за кланица със
създаване на 40 работни места и обработване на пилешко месо, като първи етап с
изграждане на пречиствателна станция. Предстои на следващи сесии да се предложи
преминаване през общински терени и на ВЪЗХОД на ел. комуникации, водопроводи и
канал, който да се върже в бъдещата изградена канализация. Предполагам, че следващите
два парцела на собствениците или ще се променят, или ще поиска там да строи нещо, така
че виждам там да се оформи една мини индустриална зона на хранително вкусовата
промишленост. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? 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
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

24
0
1

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 499
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 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, т. 1 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.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на Подробен устройствен планПарце-ларен план път с трайна настилка, засягащ поземлен имот/ПИ/ с идентификатор
57649.100.3 с на-чин на трайно ползване/НТП/ за селскостопански, горски, ведомствен път и
част от ПИ с иденти-фикатори 57649.100.1 и 57649.100.2 – общинска собственост, с НТП –
пасище.
2.Общински съвет Попово дава предварително съгласие за промяна на
предназначението на част от земеделски земи с идентификатори 57649.100.1 и 57649.100.2,
с начин на трайно ползване “пасища“ – общинска собственост в землището на гр. Попово.
3..Общински съвет Попово определя срок на валидност на предварителното съгласие –
2 години.
Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред
15. Промяна в структурата на Общинска администрация 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”
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Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА одобрява промяната в структурата на общинска
администрация, считано от 01.10.2014 г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА, във връзка с оптимизиране работата
на Общинска администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява, считано от 01.10.2014 г. промяна в структурата на Общинска
администрация гр. Попово, съгласно Приложение № 1.
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на тази точка
от Дневния ред.
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 № 500
На основание чл. 21 ал. 1 т. 2 от ЗМСМА, във връзка с оптимизиране работата
на Общинска администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява, считано от 01.10.2014 г. промяна в структурата на Общинска
администрация гр. Попово, съгласно Приложение № 1.
Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред
16. Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата
на собственост на Община Попово в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел, приета с Решение № 82 на ОбС Попово, взето на заседание с
Протокол № 9/11.04.2012 г.
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 четири гласа ЗА приема предложените промени на Наредбата .
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
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На основание чл. 77 - 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл.26 и чл. 28 от Закон за
нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за упражняване на
правата на собственост на община Попово в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска
цел приета с Решение № 82 на Общински съвет – гр. Попово, взето на заседание с Протокол
№ 9/ 11.04.2012г.
1. §1 от Заключителните Разпоредби се изменя и придобива следното съдържание:
“§1 Тази Наредба се приема на основание чл. 51а,ал.4 от Закона за общинската собственост
и отменя Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на
общината върху общинската част от капитала в търговските дружества, приета с Решение №
5 по протокол №7/11.05.2000 г. на ОбС – гр. Попово”.
2. Точка 10 от чл. 22, ал. 1 на Раздел V “Състав на органите на едноличните
търговски дружества с общинско участие в капитала” се отменя и ал. 1 придобива следното
съдържание:
“(1) Не могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена отговорност с
общинско участие в капитала физически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или имат регистрация като
еднолични търговци;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго
еднолично търговско дружество с държавно или общинско участие в капитала;
6. са били членове на изпълнителни или контролни органи на други еднолични търговски
дружества с държавно или общинско участие в капитала, прекратени поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. са общински съветници;
8. са кметове, зам.-кметове, секретари на общини и кметства, кметски наместници;
9. са държавни служители;
10. са областни управители, зам.-областни управители, секретари на областна
администрация;
11. са народни представители.”
Имате ли въпроси по докладната записка. 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
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 501
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На основание чл. 77 - 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл.26 и чл. 28 от Закон за
нормативните актове, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за упражняване на
правата на собственост на община Попово в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска
цел приета с Решение № 82 на Общински съвет – гр. Попово, взето на заседание с Протокол
№ 9/ 11.04.2012г.
1. §1 от Заключителните Разпоредби се изменя и придобива следното съдържание:
“§1 Тази Наредба се приема на основание чл. 51а,ал.4 от Закона за общинската собственост
и отменя Наредбата за условията и реда за упражняване правата на собственост на
общината върху общинската част от капитала в търговските дружества, приета с Решение №
5 по протокол №7/11.05.2000 г. на ОбС – гр. Попово”.
2. Точка 10 от чл. 22, ал. 1 на Раздел V “Състав на органите на едноличните
търговски дружества с общинско участие в капитала” се отменя и ал. 1 придобива следното
съдържание:
“(1) Не могат да бъдат управители на еднолични дружества с ограничена отговорност с
общинско участие в капитала физически лица, които:
1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки или имат регистрация като
еднолични търговци;
2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена
отговорност;
3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материалноотчетническа длъжност до изтичане срока на наказанието;
5. са управители, контрольори и членове на изпълнителни или контролни органи на друго
еднолично търговско дружество с държавно или общинско участие в капитала;
6. са били членове на изпълнителни или контролни органи на други еднолични търговски
дружества с държавно или общинско участие в капитала, прекратени поради
несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
7. са общински съветници;
8. са кметове, зам.-кметове, секретари на общини и кметства, кметски наместници;
9. са държавни служители;
10. са областни управители, зам.-областни управители, секретари на областна
администрация;
11. са народни представители.”
Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред
17. Проведен конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ-ПОПОВО” ЕООД гр.
Попово.
Вносител: инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово - председател на
комисията по конкурса
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 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”
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Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя докладната записка. Проведен е конкурс
в три етапа, спазена е цялата процедура и следва да утвърдим предложеното класиране на
участника.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 141, ал.3 и 7 от Търговския закон чл.
11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общинският съвет

РЕШИ
1. Утвърждава предложеното класиране на участника в конкурса за възлагане управлението
на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр.Попово, проведен на 20.08.2014г.;
2. В петдневен срок от утвърждаване на решението комисията да обяви класирането на
таблото в “Център за административно обслужване и информация” съгласно чл. 12
от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;
3. Освобождава от длъжност д-р Янка Андреева Иванова временно изпълняващ длъжността
“Управител” на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, считано от 01.10.2014г. поради проведена
конкурсна процедура и избран нов управител;
4. Възлага на кмета на Община Попово да прекрати договор за възлагане управлението на
еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ –
ПОПОВО” ЕООД с временно изпълняващия длъжността “Управител” д-р Янка Андреева
Иванова, считано от 01.10.2014г.
5. Възлага на кмета на Община Попово да сключи договор, утвърден с Решение № 476 по
Протокол № 36 от 17.07.2014г. за възлагане управлението на еднолично дружество с
ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД с д-р Янка
Андреева Иванова, считано от 01.10.2014г.

Имате ли въпроси по докладната записка. Няма въпроси. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 501
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 141, ал.3 и 7 от Търговския закон чл.
11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общинският съвет

РЕШИ
1. Утвърждава предложеното класиране на участника в конкурса за възлагане управлението
на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр.Попово, проведен на 20.08.2014г.;
2. В петдневен срок от утвърждаване на решението комисията да обяви класирането на
таблото в “Център за административно обслужване и информация” съгласно чл. 12
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от Наредба №9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения;
3. Освобождава от длъжност д-р Янка Андреева Иванова временно изпълняващ длъжността
“Управител” на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, считано от 01.10.2014г. поради проведена
конкурсна процедура и избран нов управител;
4. Възлага на кмета на Община Попово да прекрати договор за възлагане управлението на
еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ –
ПОПОВО” ЕООД с временно изпълняващия длъжността “Управител” д-р Янка Андреева
Иванова, считано от 01.10.2014г.
5. Възлага на кмета на Община Попово да сключи договор, утвърден с Решение № 476 по
Протокол № 36 от 17.07.2014г. за възлагане управлението на еднолично дружество с
ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД с д-р Янка
Андреева Иванова, считано от 01.10.2014г.

Благодаря колеги, позволете ми от мое и от Ваше име да поздравя д-р Андреева за
избора и, за утвърждаването и за управител на МБАЛ – Попово и да и пожелаем болницата
както видяхме и в последния отчет не само да бъде на печалба, но и да обслужва качествено
жителите на община Попово и Опака. Д-р Андреева добър път Ви желаем.
Д-р Янка Андреева – управител на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД
Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински
съветници,
За пореден път съм тук на този значим форум на ОбС, на който искам да
засвидетелствам своята благодарност, за това, че ми оказвате подкрепа, давате ми кураж и
ме насърчавате за идните три години. Благодаря за високия кредит на доверие. Това ме
задължава да вложа много съвест, много отговорност, много умения, прецизност и разбира
се характер за да решим всички проблеми на нашето търговско дружество, което е с над 100
годишна история. То извървя не лек и труден път за да го има до момента. За едни то се
превърна в първи избор на лечение, а за други в предпочитано място за възстановяване на
здравното състояние особено за възрастните и хронично болни хора в двете общини.
Демографската характеристика, социално икономическите особености, показателите
за смъртност, заболеваемост, болестност са твърде неблагоприятни, което за пореден път
утвърждава необходимостта от съществуването на болница, която да обслужва 39 села, два
града и население над 30 хиляди души.
Нашето лечебно заведение има утвърдена обществена мисия да оказва качествена,
своевременна, достъпна, достатъчна, непрекъснати медицински услуги максимално
удовлетворяващи техните желания и претенции. Наред с това, тези услуги са поднесени от
един колектив с много добър професионализъм от умеещи, знаещи, креативни хора,
високоотговорни и етични. Уверявам Ви, че всички заедно ние ще работим за мотото, което
аз поставих на моята тригодишна програма – По-добро здраве, за по-добро бъдеще на
Община Попово и Община Опака.
Благодаря още веднъж за доверието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред
17. Подобряване информационното обслужване на населението в Община Попово чрез
преобразуване на Общинско кабелно радио в ефирно.
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветни
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепа на докладната записка. Нашата комисия
констатира, че в предложението за решение липсват правни основания за това, надявам се
че комисията на адв. Денева ги е уточнила и ще ни ги каже.
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 четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Основанията са чл.
20 във връзка с чл. 17 ал. 1 точка 2 и точка 6 от ЗМСМА. За да осъществим това
подобряване на информационното обслужване трябва да имаме и правно основание.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 2 и т. 6 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава Кмета на Община Попово, на основание чл. 44 ал. 1 т. 15 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА да подготви и сключи
договор със собствениците на радио „Антола” – Попово за възмездно
използване на радиопреносна техника, собственост на радиото за излъчване
програмата на Общински радиовъзел – Попово на честотата на ефирното
радио, както и за закупуването и предаването на потребителите на
радиоуслугата от Община Попово на ефирни радиоприемници.
2. Задължава Кмета на Община Попово да организира изготвянето на
необходимите документи и стартирането на процедура за кандидатстване и
придобиване на собствен лиценз за ефирно разпространение програмата на
общинско радио.
3. Задължава Кмета на Община Попово, на основание чл. 44 ал. 1 т. 18 от
ЗМСМА да представи пред Общинския съвет сключения договор.
Имате ли въпроси по докладната записка. Давам думат на кмета на Общината.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Повече от 4 години и Вие и аз сме свидетели, че се опитвахме да поддържаме
общинското кабелно радио наследено и с ваше решение прехвърлено ни от
Далекосъобщенията. По този стар начин с кабели междуселищни и вътре в населените
места с кабелна мрежа се оказа технически невъзможно да го поддържаме поради скъпите
инвестиции, които трябва да направим подменяйки мрежата. Също така беше невъзможно и
да обновим тук при нас техниката, с които предаваме тези заседания ваши и други
съобщения. В същото време е необходимо да имаме постоянна връзка с нашите населени
места и по линия на гражданска отбрана , възникне ли събитие в празнични, знаете, че
поддържаме и вечерно предаване по кабелното общинско радио.
За това възможно най-после успяхме донякъде да се договорим, това са първите
стъпки за предаване ефирно, като ще отпадне тази тежка техническа мрежа, а чрез
предавателя в Посабина ще се предава от тук до там и от там до всички населени места с
приемател, а от приемателя в кметството с приемници, които ще струват до момента към 12
лева и всеки желаещ ще може да си подмени радиоточката и да може да стане свидетел понататък на възстановяване на добра връзка между общинския център и останалите населени
места с техническа възможност от самото кметство също само за населеното място да бъде
препредаван сигнал или съобщения. Да няма глашатаи с барабан, както едно време в селата
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отдавна отпаднало. За сега идеята е да направим до края на годината две или три села като
пилотни. Най- близкото, най-отдалечено покритие на радиосигнал и от следващата година
сигурно пак с подобна точка внесена в ОбС ще гласуваме правилата и аз мисля, че ще бъде
резонно да освободим хората от такса радиоприемник – 6 лева на година за да им дадем
възможност за две години да си купят тези радиоприемници и да могат да получават сигнал,
пък ако решите нещо друго ваша воля. За сега това са първи стъпки и да си пожелаем
следващата година територията на община Попово да бъде покрита с тези радиоприемници,
пък ако Община Опака, желаят и те можем да им съдействаме да приемат радиосигнала и от
Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Веселинов. Има ли въпроси? Няма въпроси. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 502
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 2 и т. 6 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава Кмета на Община Попово, на основание чл. 44 ал. 1 т. 15 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА да подготви и сключи
договор със собствениците на радио „Антола” – Попово за възмездно
използване на радиопреносна техника, собственост на радиото за излъчване
програмата на Общински радиовъзел – Попово на честотата на ефирното
радио, както и за закупуването и предаването на потребителите на
радиоуслугата от Община Попово на ефирни радиоприемници.
2. Задължава Кмета на Община Попово да организира изготвянето на
необходимите документи и стартирането на процедура за кандидатстване и
придобиване на собствен лиценз за ефирно разпространение програмата на
общинско радио.
3. Задължава Кмета на Община Попово, на основание чл. 44 ал. 1 т. 18 от
ЗМСМА да представи пред Общинския съвет сключения договор.
Преминаваме към деветнадесета точка от Дневния ред
18. Удължаване срока на предварителното съгласие на ОбС Попово за преминаване на
проектно трасе на газопровод „ЮЖЕН ПОТОК” и неговите технологични
площадки, приет с Решение № 187 по Протокол № 16/22.11.2012г.
Вносител: д-р Людмил 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 четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
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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 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение да подкрепим удължаване
срока на валидност на взетото преди от нас решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 4
от ЗСПЗЗ, както и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, въз
основа на издадено Решение №187 от Протокол № 16/22.11.2012г. на Общински съвет
гр. Попово , Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за преминаване на
проектното трасе на газопровод „Южен поток“,неговите технологични площадки и
елементите на обслужващата техническа инфраструктура за обекта през земи от общинския
поземлен фонд в землищата на с.Тръстика, с.Еленово, с.Ломци, с.Дриново, с.Кардам,
гр.Попово, с.Паламарца, с.Ковачевец, с.Водица и с.Осиково, с вид собственост: общинска
публична, общинска частна и имоти, стопанисвани от общината, с начин на трайно ползване
– полски пътища, пасища и мери, земеделски земи, канали и други, включително и за
учредяване на необходимите ограничени вещни права и сервитути в полза на „Южен поток
България“ АД.
2.Удължава срока на валидност на предварителното съгласие с 3 години.
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. 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
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 504
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 4
от ЗСПЗЗ, както и чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, въз
основа на издадено Решение №187 от Протокол № 16/22.11.2012г. на Общински съвет
гр. Попово , Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за преминаване на
проектното трасе на газопровод „Южен поток“,неговите технологични площадки и
елементите на обслужващата техническа инфраструктура за обекта през земи от общинския
поземлен фонд в землищата на с.Тръстика, с.Еленово, с.Ломци, с.Дриново, с.Кардам,
гр.Попово, с.Паламарца, с.Ковачевец, с.Водица и с.Осиково, с вид собственост: общинска
публична, общинска частна и имоти, стопанисвани от общината, с начин на трайно ползване
– полски пътища, пасища и мери, земеделски земи, канали и други, включително и за
учредяване на необходимите ограничени вещни права и сервитути в полза на „Южен поток
България“ АД.
2.Удължава срока на валидност на предварителното съгласие с 3 години.
Преминаваме към двадесета точка от Дневния ред
19. Отпускане на еднократна финансова помощ на деца с изявени дарби.
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
С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
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 с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
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На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Раздел VІІІ чл. 19 и Раздел VІІ /чл.16/
от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община
Попово , Общинският съвет

РЕШИ
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 340,00 /триста и четиридесет/лева на
Виктор Маргаритов Димитров от ОУ ”Свети Климент Охридски”, гр. Попово, ученик от
VІІ клас, класиран на първо място /индивидуално/ в ученически игри по тенис на маса,
проведени на 06 юни - 08 юни 2014 г. в гр. Чепеларе.
2. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 340,00 /триста и четиридесет/лева на
Пеньо Весков Стефанов от ОУ ”Свети Климент Охридски” гр. Попово, ученик от VІІ клас,
класиран на трето място /индивидуално/ в ученически игри по тенис на маса, проведени на
06 юни 2014 г. в гр. Чепеларе
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на решението.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 505
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Раздел VІІІ чл. 19 и Раздел VІІ /чл.16/
от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община
Попово , Общинският съвет

РЕШИ
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 340,00 /триста и четиридесет/лева на
Виктор Маргаритов Димитров от ОУ ”Свети Климент Охридски”, гр. Попово, ученик от
VІІ клас, класиран на първо място /индивидуално/ в ученически игри по тенис на маса,
проведени на 06 юни - 08 юни 2014 г. в гр. Чепеларе.
2. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 340,00 /триста и четиридесет/лева на
Пеньо Весков Стефанов от ОУ ”Свети Климент Охридски” гр. Попово, ученик от VІІ клас,
класиран на трето място /индивидуално/ в ученически игри по тенис на маса, проведени на
06 юни 2014 г. в гр. Чепеларе
Преминаваме към двадесет и първа точка от Дневния ред
21. 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 5 август до 22 септември тази година в деловодството на
общинска администрация са постъпили 27 молби от жители на Община Попово за
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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. Станимир Руменов Панов
2. Соня Богданова Стоянова
3. Кина Генова Енева
4. Юлиян Северинов Алдинов
5. Фатме Алимова Мустафова
6. Албена Северинова Йорданова
7. Радка Илиева Димитрова
8. Виолета Йорданова Добрева
9. Йовка Костова Георгиева
10. Фатме Шукриева Мехмедова

-

340 лева
150 лева
100 лева
150 лева
100 лева
100 лева
150 лева
200 лева
100 лева
250 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Цветанка Кирилова Йорданова
2. Анита Александрова Тотова
3. Славко Тодоров Славев
4. Ахмед Юсеинов Ахмедов
5. Ангелина Люцканова Иванова
6. Ралица Веселинова Йовчева
7. Ибрям Юсеинов Мехмедов
8. Добри Добрев Добрев
9. Стефан Пейчев Стефанов
10. Пепа Ангелова Тодорова
11. Снежана Димитрова Костова
12. Юлияна Василева Шибилева
13. Марийка Пейчева Данева
14. Дара Данаилова Томова
15. Румяна Тодорова Йорданова
ІІІ. За доуточняване
1. Шафие Османова Хасанова
2. Петър Русев Маринов

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. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет отпуска помощ на така
прочетените от д-р Колева граждани.

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

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 506
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Станимир Руменов Панов
2. Соня Богданова Стоянова
3. Кина Генова Енева
4. Юлиян Северинов Алдинов
5. Фатме Алимова Мустафова
6. Албена Северинова Йорданова
7. Радка Илиева Димитрова
8. Виолета Йорданова Добрева
9. Йовка Костова Георгиева
10. Фатме Шукриева Мехмедова

-

340 лева
150 лева
100 лева
150 лева
100 лева
100 лева
150 лева
200 лева
100 лева
250 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Цветанка Кирилова Йорданова
2. Анита Александрова Тотова
3. Славко Тодоров Славев
4. Ахмед Юсеинов Ахмедов
5. Ангелина Люцканова Иванова
6. Ралица Веселинова Йовчева
7. Ибрям Юсеинов Мехмедов
8. Добри Добрев Добрев
9. Стефан Пейчев Стефанов
10. Пепа Ангелова Тодорова
11. Снежана Димитрова Костова
12. Юлияна Василева Шибилева
13. Марийка Пейчева Данева
14. Дара Данаилова Томова
15. Румяна Тодорова Йорданова
ІІІ. За доуточняване
1. Шафие Османова Хасанова
2. Петър Русев Маринов

Преминаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред.
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, няма постъпили питания. За това, поради изчерпване на дневния ред
закривам тридесет и осмото заседание на Общински съвет Попово.
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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”:
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................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /

