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ПРОТОКОЛ № 39
Днес 30.10.2014 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе ТРИДЕСЕТ и ДЕВЕТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На заседанието присъстват 25 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения.
Откривам тридесет и деветото заседание на ОбС Попово.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския
съветник Нурхан Нуриев, а Бехти Бейтулов.е болен.
На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмета
Емел Расимова, служители от общинската администрация.
Преди да започнем работа давам думата на председателя на Общинската избирателна
комисия г-н Данчо Николаев да връчи удостоверението за избран кмет на с. Гагово.
Данчо Николаев – председател на Общинска избирателна комисия
Дами и господа, както знаете с Указ на Президента на РБ беше насрочен частичен
избор на кмет на с. Гагово на 12.10.2014 година. По стечение на обстоятелствата се наложи
провеждането на балотаж, втори тур, който е валиден за избора на кмет и аз сега ще ви
зачета резултатите: общ брой на избирателите според избирателните списъци 637 човека.
Имаме допълнително вписани двама избиратели. Брой на гласувалите избиратели според
положените подписи 368. Брой на намерените в избирателната кутия бюлетини 368.
Обявени недействителни гласове 4. Брой на действителните гласове 364. При това
положение с 246 действителни гласа кандидата на ПП РЗС Румен Христов Иванов бе избран
и обявен от ОИК за кмет на с. Гагово. На второ място остана независимия кандидат
издигнат от инициативен комитет Георги Петров Георгиев с 118 действителни гласове.
ОИК прие решение № 420 от 19.10.2014 г., на основание чл. 452 от ИК и въз основа
на получените резултати от протокола на СИК в с. Гагово обяви за избран за кмет на с.
Гагово на втори тур Румен Христов Иванов, издигнат от ПП РЗС получил 246 действителни
гласове. Връчвам Удостоверение за избран кмет на с. Гагово на г-н Румен Христов Иванов и
му пожелавам успех.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля, всички да станат. Г-н Румен Христов Иванов да повтаря след мен :
“Заклевам се в името на Република България
да спазвам Конституцията и законите на страната

и във всичките си действия
да се ръководя от интересите на гражданите от Община ПОПОВО
и да работя за тяхното благоденствие”
Пожелаваме на г-н Христов ползотворна работа и да успее да защити интересите на
избирателите. Заповядайте г-н Христов.
Румен Христов Иванов – кмет на с. Гагово
Скъпи мои съселяни, скъпи наши съграждани, скъпи съветници, господин
Веселинов, благодаря че ме поканихте да участвам. Искам да благодаря на моите съселяни,
които ме подкрепиха и ми дадоха своето доверие. Мисля и трябва в този срок, който имам
пред мен си да го оправдая. Благодаря им, мисля, че ще направя всичко възможно да си
спазя обещанията, които съм дал. Благодаря на всички.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, продължаваме по същество нашето заседание. Всички имате предварително
раздаден проект за дневен ред, който е от 15 точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от Кмета на Общината д-р
Людмил Веселинов относно:
Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и
застрояване за УПИ /Урегулиран поземлен имот/ ХХ – 3747 и улица от О.Т. /осова точка/
616 до О.Т. 618 за създаване на нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХХ3747,3634,21,26 и ХХІІ – 3634,16 от кв. 4 по плана на гр. Попово.
Предлагам тя да влезе като точка 13 в Дневния ред. Основанието да я вкараме в
последния момент, е че процедурата, която последства решението на тази точка е доста
продължителна като времетраене и за това просто се налага, за да спестим 1 месец в цялата
процедура, си позволих да я вкарам в последния момент. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

25
0
0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално
ползване в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и
земеделско състояние.
2. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинска земеделска земя на
Народно читалище с. Долец.
3. Прекратяване на договор за концесия върху язовир „Берковски”.
4. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект частна общинска
собственост, чрез публично оповестен конкурс.
5. Изменение на договор за концесия за услуга с извършване на частични строителномонтажни работи на обект „Кооперативен пазар”.
6. Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-4009 „Път І-4 Лиляк – Александрово –
Пресиян” от км 0+000 до км 25+076.
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7. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.07.2014 г. до 30.09.2014 година.
8. Разкриване на детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Слънце” гр. Попово с
капацитет до 300 порции дневно.
9. Приемане на Решение на Общински съвет за промяна вида на социалната услуга от
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” за двата центъра, намиращи се
на територията на Община Попово, във връзка с приетите с Постановление № 170 на
Министерски съвет от 26.06.2014 г. изменения и допълнения на чл. 36 ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане / ДВ, бр. 55 от 04.07.2014
г./
10. Приемане на Решение на Общински съвет за промяна вида на социалната услуга от
резидентен тип „Защитено жилище” за двете защитени жилища, намиращи се на
територията на Община Попово, във връзка с приетите с Постановление № 170 на
Министерски съвет от 26.06.2014 г. изменения и допълнения на чл. 36 ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане / ДВ, бр. 55 от 04.07.2014
г./
11. Приемане на актуален Учредителен акт на „МБАЛ – Попово” ЕООД.
12. Избор на Временна комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели за
Районен съд Попово, мандат 01.01.2015 г. – 01.01.2020 година.
13. Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и
застрояване за УПИ /Урегулиран поземлен имот/ ХХ – 3747 и улица от О.Т. /осова
точка/ 616 до О.Т. 618 за създаване на нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХХ3747,3634,21,26 и ХХІІ – 3634,16 от кв. 4 по плана на гр. Попово.
14. Отпускане на еднократна финансова помощ на деца с изявени дарби.
15. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

25
0
0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално
ползване в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и
земеделско състояние.
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
ПК проведе своето заседание на 28 октомври. Присъстваха и петимата членове на
комисията. Участие взеха и представители на администрацията. С пет гласа ЗА комисията
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
Нашата комисия вчера от 16 часа проведе заседание в пълен състав в присъствието
на служители от общинската администрация. След обсъждане на материала с пет гласа ЗА
подкрепяме докладната записка по първа точка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата постоянна комисия проведе своето заседание вчера и по първа точка от
дневния ред комисията с четири гласа ЗА 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”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия заседава в пълен състав. С пет гласа ЗА подкрепихме проекта за
решение. Съгласно разпоредбата на чл. 8 от ЗОС придобиване, управление и разпореждане
с имоти и вещи общинска собственост се извършва под общото ръководство и контрол на
ОбС, каквото ние ще направим приемайки докладната по първа точка от дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3 , ал.11 и
ал.12, чл. 37о от Закона за собствеността и ползване на земеделските, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
в община Попово през 2014/15 год., точка А, с имотите съгласно Приложение № 2 и №3.
2.Приема годишен план за паша съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през
2015год с цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за
други цели, като дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения,
отглеждащи животни в община Попово.
Одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските мери и пасища в
размер на 29 662,123 дка, съгласно Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска
собственост, пасища и мери за общо ползване в землищата на община Попово”, подлежащи
за предоставяне на земеделските стопани- животновъди, за последващо кандидатстване за
подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Определя 2243,128 дка за отдаване под
наем за индивидуално ползване /за проявили интерес земеделски стопани, отглеждащи
пасищни животни и за поддържането им в добро земеделско и екологично състояние /
/Приложение №3/
3.Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат
добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на
земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски стопани, ползващи
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затревени площи(пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална
гъстота от 0.15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)
4.Таксите за ползване на общинските мери и пасища да се събират от кметовете и
кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и администриране на
местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е необходимо сключване на
договори. Съгласно чл.37о ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, решението на общинския съвет е правно
основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за
подпомагане на земеделските производители и земеделските стопани включени в списъците
от Приложение №1 могат да получат заверено копие от решението за определяне на
ползването на мерите и пасищата.
5. Задължения на общината:
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери от
местното население за паша на притежаваните от тях животни.
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно
необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите и пасищата.
-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата и мерите
за поддържането им в добро екологично състояние.
6. Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни:
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери в срок ;
-да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им;
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични
норми и противопожарни правила;
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите;
-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и водоемите;
-да изпълняват указанията на специализираните органи;
-да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не
употребяват неразрешени химически препарати и торове;
- да не унищожават единични и групи дървета.
7. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се
предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощени от него лица, за
разпределяне между заявителите, които имат регистрирани животновъдни обекти, в срок,
определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.
8.Мерите, пасищата и ливадите, останали свободни след разпределението съгласно
чл.37и, ал.7 и ал.8 се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат в
добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на
ЗСПЗЗ.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни /
Приложение № 1 / .
2.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по
населени места за общо ползване. / Приложение № 2 /
3.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по
населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 /
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Уважаеми колеги, това е нещо за което съм апелирал винаги, разбира се че ще
подкрепим докладната, защото това е същността на ползването на пасищата и мерите.
Понеже бях в ОбС когато част от тези пасища и мери бяха отдадени на една фирма
„Империал- форест” искам просто да попитам какво се случи, защото тогава бяха отдадени
чрез търг на тази фирма, каква част от пасищата и мерите се ползват все още? Все пак да
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имаме някаква информация за това какво става със състоянието на пасищата и мерите,
тогава когато бяха отдадени на търг и тази фирма спечели една голяма част от тях.
Вторият ми въпрос е, понеже като се гледат приложенията в диска се вижда става
въпрос за Садина, виждаме че са им необходими много по-големи площи за пасища и мери
съобразно животните, които се гледат и аз лично не знам позволено ли е да се ползват
пасища и мери от съседните землища, ако наистина там животните са по-малко като брой.
Това е един въпрос, който сигурно ще ги интересува ползвателите.
Красимира Славева – общинска администрация
Уважаеми общински съветници, действително преди доста години – 2008-2007 не си
спомням точно коя година беше голяма част от пасищата бяха дадени чрез конкурс на
сдружения и фирми, но също така след като ги ползваха известно време по-голяма част от
тях бяха прекратени. Останаха няколко сдружения, но мисля, че и техните договори вече са
изтекли.
Общината разполага с достатъчен брой пасища и мери и първо е необходимо да се
задоволят нуждите за общо ползване. При положение, че Садина има определени пасища и
мери и за индивидуално ползване, значи пасищата и мерите са им напълно достатъчни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате ли други въпроси касаещи докладната? Няма желаещи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 507
На основание чл. 21, ал.1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация , чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 37и, ал. 3 , ал.11 и
ал.12, чл. 37о от Закона за собствеността и ползване на земеделските, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
в община Попово през 2014/15 год., точка А, с имотите съгласно Приложение № 2 и №3.
2.Приема годишен план за паша съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през
2015год с цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за
други цели, като дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и
индивидуално ползване от земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения,
отглеждащи животни в община Попово.
Одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските мери и пасища в
размер на 29 662,123 дка, съгласно Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска
собственост, пасища и мери за общо ползване в землищата на община Попово”,
подлежащи за предоставяне на земеделските стопани- животновъди, за последващо
кандидатстване за подпомагане по схемата за единно плащане на площ. Определя 2243,128
дка за отдаване под наем за индивидуално ползване /за проявили интерес земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни и за поддържането им в добро земеделско и
екологично състояние / /Приложение №3/
3.Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат
добитък и еднокопитни, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане
на земята в добро екологично и земеделско състояние”.Земеделски стопани, ползващи
затревени площи(пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална
гъстота от 0.15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха)
4.Таксите за ползване на общинските мери и пасища да се събират от кметовете и
кметските наместници по цени определени в Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е необходимо сключване на
договори. Съгласно чл.37о ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, решението на общинския съвет е правно
основание за общо ползване на мерите и пасищата за целите на чл.41 от Закона за
подпомагане на земеделските производители и земеделските стопани включени в
списъците от Приложение №1 могат да получат заверено копие от решението за
определяне на ползването на мерите и пасищата.
5. Задължения на общината:
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери от
местното население за паша на притежаваните от тях животни.
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно
необходимите мероприятия по поддържането и опазването на мерите и пасищата.
-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата и мерите за
поддържането им в добро екологично състояние.
6. Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни:
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери в срок ;
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-да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им;
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми
и противопожарни правила;
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите;
-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и водоемите;
-да изпълняват указанията на специализираните органи;
-да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не
употребяват неразрешени химически препарати и торове;
- да не унищожават единични и групи дървета.
7. Списък на мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се
предоставя на министъра на земеделието и храните или оправомощени от него лица, за
разпределяне между заявителите, които имат регистирани животновъдни обекти, в срок,
определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ.
8.Мерите, пасищата и ливадите, останали свободни след разпределението съгласно
чл.37и, ал.7 и ал.8 се отдават чрез търг на лица, които поемат задължение да ги поддържат
в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане
на ЗСПЗЗ.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Списък с данни на земеделските стопани с отглежданите от тях животни / Приложение
№1/.
2.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по
населени места за общо ползване. / Приложение № 2 /
3.Списък с данни за имотите по кадастрален № на общинските мери и пасища по
населени места за индивидуално ползване./ Приложение № 3 /
Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Предоставяне безвъзмездно право на ползване на общинска земеделска земя на
Народно читалище с. Долец.
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 пет гласа ЗА подкрепя 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
На заседанието, което нашата комисия проведе вчера единодушно с пет гласа
подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по втора точка:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 5 от ЗОС, §6 от
ЗНЧ, чл. 51 ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Предоставя безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от ОПФ на НЧ“Арсо
Овчаров-1904”с.Долец за срок от пет стопански години, считано от 2014/2015 год, както
следва:
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Имот №
НТП
Част от им
062008
Нива
062020
Нива
Част от
им.062025
062026

Нива

062027

Нива

Нива

АОС
АОС 10784 , вп.№99,
том4/12г
АОС 3866 , вп.№158,
том19/07г
АОС 10767 , вп.№77,
том5/12г
АОС 10768 , вп.№76,
том5/12г
АОС 10769 , вп.№75,
том5/12г

Местност

Кат

м.Нови лозя
м.Нови лозя

6
6

2,140
3,368

м.Нови лозя

6

8,600

м.Нови лозя

6-2,137
5-0,298
6-0,589
5-1,578

2,435

м.Нови лозя

Площ/дка

2,167
18,710

Общо:

2.Възлага на Кмета на общината да сключи договор за учредяване на безвъзмездно право на
ползване на общинската земеделска земя по т.1.
Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка. Има ли въпроси по
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
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 се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 508
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 39 ал. 5 от ЗОС, §6 от
ЗНЧ, чл. 51 ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Предоставя безвъзмездно право на ползване на земеделска земя от ОПФ на НЧ“Арсо
Овчаров-1904”с.Долец за срок от пет стопански години, считано от 2014/2015 год, както
следва:
Имот №
НТП
Част от им
062008
Нива
062020
Нива
Част от
им.062025
062026

Нива

062027

Нива

Общо:

Нива

АОС
АОС 10784 , вп.№99,
том4/12г
АОС 3866 , вп.№158,
том19/07г
АОС 10767 , вп.№77,
том5/12г
АОС 10768 , вп.№76,
том5/12г
АОС 10769 , вп.№75,
том5/12г

Местност

Кат

м.Нови лозя
м.Нови лозя

6
6

2,140
3,368

м.Нови лозя

6

8,600

м.Нови лозя

6-2,137
5-0,298
6-0,589
5-1,578

2,435

м.Нови лозя

Площ/дка

2,167
18,710

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 трета точка от Дневния ред.
3. Прекратяване на договор за концесия върху язовир „Берковски”.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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 пет гласа ЗА 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 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Концесионния договор
може да бъде прекратен на посочените законови основания чл. 75 и чл. 77 от ЗК.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
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На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 75 ал. 1 т. 2 и ал. 2, чл. 77 от
Закона за концесиите и чл. 38 т. 2 от сключения договор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Прекратява договор за концесия от 04.08.2011 г. върху язовир „Берковски” с
концесионера „Реакт – 11” ЕООД по взаимно съгласие след изтичане на срока на
шестчесечното писмено предизвестие, считан от 16.10.2014 г.
2. Упълномощава Кмета на Общината да представлява концедента при прекратяване на
договора като предприеме всички необходими действия.

Колеги, имате думата за въпроси по докладната. 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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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 509
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 75 ал. 1 т. 2 и ал. 2, чл. 77 от
Закона за концесиите и чл. 38 т. 2 от сключения договор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Прекратява договор за концесия от 04.08.2011 г. върху язовир „Берковски” с
концесионера „Реакт – 11” ЕООД по взаимно съгласие след изтичане на срока на
шестчесечното писмено предизвестие, считан от 16.10.2014 г.
2. Упълномощава Кмета на Общината да представлява концедента при прекратяване на
договора като предприеме всички необходими действия.

Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект частна общинска
собственост, чрез публично оповестен конкурс.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
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 и един въздържал се 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
След разглеждане на материала по тази точка нашето становище е три гласа ЗА и
един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
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 двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение. Да утвърдим приватизационна оценка и конкурсна документация на този
общински обект.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
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.
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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 до 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.
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.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Стефан Иванов – общински съветник
Становището на ГЕРБ мисля, че е ясно вече от два мандата насам ние сме против
провеждането на конкурси на един етап поради факта, че там е възможно използването на
корупционни практики и е ясно предварително кой ще спечели конкурса. За това ние се
въздържаме по тази точка. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други желаещи има ли да изразят становище по тази точка. Няма. 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
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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 !
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Вярно, че за трети път внасяме тази докладна записка. Аз съм приготвил и втория
вариант на докладната – публичен търг, както иска ГЕРБ. Само, че ще помоля Стефан
Иванов да стане и тук да каже, че поема отговорността заедно с групата, когато в село
Паламарца нищо не се случва с този имот. Защото добрата практика назад при продажба на
имоти показва това. Цитирате ми хижа Долец, Байкал – да но те сега са в
Административния съд и хората сега със зъби и нокти се мъчат да си спасят парите. Защото
тези пари, които тук ще даде евентуално човека, който ще спечели конкурса след две или
три години ще ги загуби ако не направи инвестиция. Ще развалим сделката и следващия
ОбС ще обяви отново дали на конкурс, дали на търг. Такива имоти имаме много вече по
селата, включително и тук на ул. Бенковска, където аз живея старото училище ето така си
седи. А други кандидати може след време да се явят. А вече продаден имота на търг без
ангажименти, без конкурс, това значи вечно негов. Аз и г-н Тодоров миналата сесия го
помолих да отиде до Дриново и да види там детската градина където я продадохме в какво
състояние е – кучкарник. И не можем нищо ние да направим. Но готов съм готов и да
предоставя докладната както вие искате с публичен търг, ще вземем парите и после ще го
забравим. Но аз г-н Иванов смятам да живея още в тази община и ще ви припомня след дветри години този публичен ваш търг. Дано, някой който го вземе да инвестира, защото аз
лично знам днес вече научих кой е бил кандидата, но кандидатите там взимат и вие като
човек, произлезли от Паламарца знаете как пустеят там имотите.
Господин председател – ето новата докладна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, това е като предложение на вносителя. Стигаме до убеждение, че имаме
против начина на продажбата на имота.
Тодор Тодоров – общински съветник
Господин Председател, ние взехме вече решение за дневния ред. Всички нови
докладни бяха вкарани в дневния ред и бяха приети. Аз мисля, че да се връщаме сега назад
и да вкарваме докладни и да приемаме отново дневен ред, това противоречи на правилника.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре г-н Тодоров съгласен съм напълно, но за трети път внесена тази докладна и
така стоящото здание, което ще се руши и някой трябва наистина след това да носи
отговорност за това, защото в края на краищата това е някаква общинска собственост и на
нас след време ще ни търсят отговорност за това, че ние не сме направили необходимото
това здание, или тази общинска собственост да бъде съхранена.
Тодор Тодоров – общински съветник
А няма ли да ни търсят отговорност, че нарушаваме Правилника и Закона и дали
няма това решение отново да се върне от областния управител, защото то беше вече веднъж
върнато и дали няма да станем смешни?
Стефан Иванов – общински съветник
Г-н Председател, взимам думата за реплика на г-н Веселинов. Аз не съм човек, който
се страхува да носи отговорност. Искам да кажа да не обвинявате нас тук, че заемаме една
принципна позиция, а вие не се съобразявате с нея и трети път вкарвате едно и също нещо.
Ако бяхте се съобразили първия път и бяхте карали по другия начин, сега щеше да бъде
прието това решение. Най-вероятно. Да се вкара следващия път както трябва и вероятно ще
се вземе решение.
Относно конкурса – тази теория, че някой си хвърля 30 хиляди и после зарязва това
училище не ми изглежда много разумна за мене специално. Това, че чрез конкурс най- лесна
е работата да се докажат инвестиции, знам за какво става дума. Нито ще се забележат
някъде, най-много някой да изкопае една дупка и да каже, че е вложил 30 хиляди. И пак да
се руши.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, разбрахме становището на ГЕРБ. По тази точка нямаме решение,
продължаваме нататък по Дневния ред.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред
5. Изменение на договор за концесия за услуга с извършване на частични строителномонтажни работи на обект „Кооперативен пазар”.
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 пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка. Не ни стана ясно начина на
изпълнение – ще има ли проект, няма ли да има, това е черна улица. Искаме да ни се
отговори.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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 пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Ние си изяснихме
разликата между асфалтиране и бетониране, което ни даде инж. Найден Иванов, член на
нашата комисия.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 70,
ал. 3 от Закона за концесиите и чл. 44 от сключения договор , Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема изложените мотиви на концесионера.
2. В т. 2 от приложение 1 към чл. 24, ал. 2 от договор за концесия от 16.02.2009 г. на
обект „Кооперативен пазар” думата „асфалтиране” да се замени с „бетониране”
3. Упълномощава кмета на общината да представлява концедента при подписване на
допълнителното споразумение за изменение на договора.
Имате думата за въпроси.
Добрин Добрев – общинска администрация
Това е четвърта категория обект съгласно ЗУТ и реконструкцията на улица би
следвало да има технически проект, трябва да се одобри втори проект след това
строителното разрешение да се изпълни. Друг е въпроса дали ще мине като реконструкция
или ремонт на пътя, но въпреки всичко пак е необходимо становище, проект и т. н.
Тодор Тодоров – общински съветник
Въпроса на г-н Неделчев беше много резонен и много точен. Отговора – дали като
реконструкция или ремонт – да. Аз мисля, че трябва да приемем решение да има
задължително проект, да има задължително армировка и да се спазват всички изисквания,
защото ако се налее само бетон, той ще се напука и нищо няма да се случи. Втория ми
въпрос е понеже има заложени в програмата инвестиции, явно има разлика в стойността.
Тази разлика ще се поеме ли от концесионера в последствие като компенсира с нещо друго
или не.
Красимира Славева – общинска администрация
В случая става въпрос за промяна вида на строителството. ОбС трябва да каже
съгласни ли са да не се асфалтира, а да се бетонира. От тук нататък трябва да се спазят
всички законови изисквания – изработване на проект, контролиране на самото строителство
и т. н. Но ние нямаме решение, дали му разрешаваме да направи това. Изрично в
докладната е записано, че се гарантират инвестициите, които са заложени в договора. Ако е
по-високо бетонирането ще бъде за сметка на концесионера.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги други въпроси по отношение на докладната има ли? Няма.
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
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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
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 510
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 70,
ал. 3 от Закона за концесиите и чл. 44 от сключения договор , Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема изложените мотиви на концесионера.
2. В т. 2 от приложение 1 към чл. 24, ал. 2 от договор за концесия от 16.02.2009 г. на
обект „Кооперативен пазар” думата „асфалтиране” да се замени с „бетониране”
3. Упълномощава кмета на общината да представлява концедента при подписване на
допълнителното споразумение за изменение на договора.
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред
6. Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-4009 „Път І-4 Лиляк – Александрово –
Пресиян” от км 0+000 до км 25+076.
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 пет гласа ЗА 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 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да прочета проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ
Елементите на подземната техническа инфраструктура под обектите на интервенция са
напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване за финансиране и
не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна
инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта (в случай,
че обекта на интервенция преминава през населено място).

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 ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 511
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Елементите на подземната техническа инфраструктура под обектите на интервенция са
напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване за финансиране и
не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна
инфраструктура за период от 5 години след приключване на дейностите по проекта (в случай,
че обекта на интервенция преминава през населено място).

Преминаваме към седма точка от Дневния ред
7. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.07.2014 г. до 30.09.2014 година.
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 четири гласа ЗА предлагаме на ОбС да одобри предложената ни докладна записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15 ал. 1
от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, във връзка с
чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина на
кмета на Община Попово за периода 01.07.2014 – 30.09.2014 г. в размер на 364.91 лева.
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Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
По установената практика да правя отчет – едната ми командировка е до София,
другата в Прага три дни на форума ЕС – Китай бях ръководител на делегация от НСОРБ,
разходите ни бяха поети и пътни и спане от организацията, а това са дневните за три дни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроси по отношение на командировъчните има ли? Не виждам. Всичко е ясно.
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.

Р Е Ш Е Н И Е № 512
На основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15 ал. 1
от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, във връзка с
чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки в страната и чужбина на кмета на
Община Попово за периода 01.07.2014 – 30.09.2014 г. в размер на 364.91 лева.

Преминаваме към осма точка от Дневния ред
8. Разкриване на детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Слънце” гр. Попово с
капацитет до 300 порции дневно.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване , околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме докладната.
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 5 гласа ЗА подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 7 от
ЗМСМА, чл. 1 ал. 2 предложение второ и чл. 35 ал. 1 т. 3 от Наредба № 26 от 18
ноември 2008 година за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и
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здравните изисквания към тях на Министерството на здравеопазването, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Разкриване на детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Слънце” гр. Попово с
капацитет до 300 порции дневно, считано от 01.01.2015 година.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на горното
решение.

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 ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 513
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 7 от
ЗМСМА, чл. 1 ал. 2 предложение второ и чл. 35 ал. 1 т. 3 от Наредба № 26 от 18
ноември 2008 година за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и
здравните изисквания към тях на Министерството на здравеопазването, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Разкриване на детска кухня към яслени групи в ОДЗ „Слънце” гр. Попово с
капацитет до 300 порции дневно, считано от 01.01.2015 година.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на горното
решение.

Преминаваме към девета точка от Дневния ред
9. Приемане на Решение на Общински съвет за промяна вида на социалната услуга от
резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” за двата центъра, намиращи се
на територията на Община Попово, във връзка с приетите с Постановление № 170 на
Министерски съвет от 26.06.2014 г. изменения и допълнения на чл. 36 ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане / ДВ, бр. 55 от 04.07.2014
г./
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване , околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Понеже и двете точки са идентични изказвам становището на комисията и по двете
точки с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
И по двете точки тъй като законовите основания изложени и в двете докладни са
едни и същи с пет гласа ЗА подкрепяме промяната на социалната услуга считано от
01.01.2015 г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение по точка 9:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 36 , ал. 2, т. 7,
б.”а”, подточка „аа” и чл.36в , ал. 3 , т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, Общинският съвет

РЕШИ
1. Променя вида на социалната услуга - резидентен тип от „Център за настаняване от
семеен тип‘‘ на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без
увреждания‘‘ за центровете, намиращи се на адреси:
- гр. Попово, ул. „Керамик‘‘ № 4, ет. 3 с капацитет 12 места;
и
- гр. Попово, ул. „Керамик‘‘ № 4, ет. 4 с капацитет 12 места;
считано от 01.01.2015 година.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на горното
решение.
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 ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 514
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 36 , ал. 2, т. 7,
б.”а”, подточка „аа” и чл.36в , ал. 3 , т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, Общинският съвет

РЕШИ
3. Променя вида на социалната услуга - резидентен тип от „Център за настаняване от
семеен тип‘‘ на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без
увреждания‘‘ за центровете, намиращи се на адреси:
- гр. Попово, ул. „Керамик‘‘ № 4, ет. 3 с капацитет 12 места;
и
- гр. Попово, ул. „Керамик‘‘ № 4, ет. 4 с капацитет 12 места;
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считано от 01.01.2015 година.
4. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на горното
решение.
Преминаваме към десета точка от Дневния ред
10. Приемане на Решение на Общински съвет за промяна вида на социалната услуга от
резидентен тип „Защитено жилище” за двете защитени жилища, намиращи се на
територията на Община Попово, във връзка с приетите с Постановление № 170 на
Министерски съвет от 26.06.2014 г. изменения и допълнения на чл. 36 ал. 2 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане / ДВ, бр. 55 от 04.07.2014
г./
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Тъй като чухме становищата на комисиите, позволете ми направо да прочета проекта
за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 36 , ал. 2, т.7,
б.”д”, подточка „бб” и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, Общинският съвет

РЕШИ
1. Променя вида на социалната услуга - резидентен тип от „Защитено жилище‘‘ на
„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост‘‘ за двете жилища, намиращи се
на адрес:
- с. Медовина, Община Попово, ул. „Христо Христов‘‘ № 3, ет. 1, сектор Б с
капацитет 9 места;
и
- с. Медовина, Община Попово, ул. „Христо Христов‘‘ № 3, ет. 2, сектор Б с
капацитет 9 места;
считано от 01.01.2015 година.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на горното
решение.
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 ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 515
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във вр. с чл. 36 , ал. 2, т.7,
б.”д”, подточка „бб” и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Променя вида на социалната услуга - резидентен тип от „Защитено жилище‘‘ на
„Защитено жилище за хора с умствена изостаналост‘‘ за двете жилища, намиращи се
на адрес:
- с. Медовина, Община Попово, ул. „Христо Христов‘‘ № 3, ет. 1, сектор Б с
капацитет 9 места;
и
- с. Медовина, Община Попово, ул. „Христо Христов‘‘ № 3, ет. 2, сектор Б с
капацитет 9 места;
считано от 01.01.2015 година.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на горното
решение.
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред
11. Приемане на актуален Учредителен акт на „МБАЛ – Попово” ЕООД.
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 пет 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 пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Има Учредителен акт,
който сме приели през 2000 година, сега все пак сме 2014. Доста промени бяха извършени в
управлението на МБАЛ, поради което бяхме задължени от Търговския регистър да вземем
решение за актуален Учредителен акт.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 1 , чл. 137, ал. 3 и чл. 140
от Търговския Закон; чл.16, ал. 1, т. 1 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. Допуска и приема изменение на Учредителния Акт на Еднолично дружество с
ограничена отговорност „ Многопрофилна болница за активно лечение-Попово”, в част
управление и представителство на Дружеството като се добавя следното актуално
съдържание :
- На основание Решение № 502 по протокол №38 от 25.09.2014г. на ОбС Попово - т.3
се освобождава д-р Янка Андреева Иванова от заеманата длъжност временно изпълняващ
длъжността “Управител” на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, считано от 01.10.2014г. ;
- Съгласно т.1 от същото Решение се утвърждава предложеното класиране на
участника - д-р Янка Андреева Иванова в конкурса за възлагане управлението на “МБАЛ –
ПОПОВО” ЕООД гр.Попово, а на основание т.5 се възлага на кмета на Община Попово да
сключи договор за управлението на“МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД с д-р Янка Андреева
Иванова, считано от 01.10.2014г. ;
2. Приема изменения актуален Учредителния Акт на Еднолично дружество с
ограничена отговорност „ Многопрофилна болница за активно лечение-Попово”;
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3. Упълномощава управителя на дружеството д-р Янка Андреева Иванова да подаде
заявление в Търговския регистър към Агенция по вписванията за вписване на новите
обстоятелства и представяне на Актуален учредителен акт;
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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 516
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На основание чл. 21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 1 , чл. 137, ал. 3 и чл. 140
от Търговския Закон; чл.16, ал. 1, т. 1 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. Допуска и приема изменение на Учредителния Акт на Еднолично дружество с
ограничена отговорност „ Многопрофилна болница за активно лечение-Попово”, в част
управление и представителство на Дружеството като се добавя следното актуално
съдържание :
- На основание Решение № 502 по протокол №38 от 25.09.2014г. на ОбС Попово - т.3
се освобождава д-р Янка Андреева Иванова от заеманата длъжност временно изпълняващ
длъжността “Управител” на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, считано от 01.10.2014г. ;
- Съгласно т.1 от същото Решение се утвърждава предложеното класиране на
участника - д-р Янка Андреева Иванова в конкурса за възлагане управлението на “МБАЛ –
ПОПОВО” ЕООД гр.Попово, а на основание т.5 се възлага на кмета на Община Попово да
сключи договор за управлението на“МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД с д-р Янка Андреева
Иванова, считано от 01.10.2014г. ;
2. Приема изменения актуален Учредителния Акт на Еднолично дружество с
ограничена отговорност „ Многопрофилна болница за активно лечение-Попово”;
3. Упълномощава управителя на дружеството д-р Янка Андреева Иванова да подаде
заявление в Търговския регистър към Агенция по вписванията за вписване на новите
обстоятелства и представяне на Актуален учредителен акт;
Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред
12. Избор на Временна комисия за изготвяне предложения за съдебни заседатели за
Районен съд Попово, мандат 01.01.2015 г. – 01.01.2020 година.
Вносител: Георги Петров Георгиев – председател на ОбС
Нямаме становища на комисиите. Малко предисловие. Има писмо до мен от ОС
Търговище във връзка с изтичащ мандат на съдебни заседатели към Районен съд Попово.
Необходимо е да бъдат избрани 30 кандидати за съдебни заседатели от Община Попово с
мандат 01.01.2015- 01.01.2020 г., за което ние трябва да изберем Временна комисия, която
да направи предложения и на следващото заседание те да бъдат гласувани. В тази връзка ще
ви зачета проекта за решение, като разчитам да направите предложения за състав на
Временната комисия:
Чакам предложения за Председател:
Иван Неделчев – общински съветник
Предлагам за председател адв. Росица Денева
Стефан Иванов – общински съветник
За секретар предлагам г-жа Катя Грибнева.
Николай Черкезов – общински съветник
Венета Мисирджиева за член.
Магдалена Радева – общински съветник
Стефан Рачев и Зехра Мустафова за член.
Зачитам ви окончателния проект за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и във връзка с чл. 67 ал. 1 и чл. 68 от Закона за съдебната
власт, Общинският съвет
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РЕШИ
1.

2.

3.

Общински съвет Попово избира временна комисия в състав от 5 /члена/, които
да изготвят и докладват предложения за съдебни заседатели за Районен съд
Попово с мандат 01.01.2015 – 01.01.2020 година.
Общински съвет Попово избира за членове на комисията по т.1 както следва:
Председател: адв. Росица Денева, Секретар: Катя Грибнева, Членове: Венета
Мисирджиева, Стефан Рачев, Зехра Мустафова
Временната комисия да изготви и представи отчет за резултатите от дейността
си пред ОбС до 20.11.2014 г., като правилата за работа на постоянна комисия
да се приложат и за временната комисия.

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

-

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 517
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация и във връзка с чл. 67 ал. 1 и чл. 68 от Закона за съдебната
власт, Общинският съвет

РЕШИ
4.

5.

6.

Общински съвет Попово избира временна комисия в състав от 5 /члена/, които
да изготвят и докладват предложения за съдебни заседатели за Районен съд
Попово с мандат 01.01.2015 – 01.01.2020 година.
Общински съвет Попово избира за членове на комисията по т.1 както следва:
Председател: адв. Росица Денева, Секретар: Катя Грибнева, Членове: Венета
Мисирджиева, Стефан Рачев, Зехра Мустафова
Временната комисия да изготви и представи отчет за резултатите от дейността
си пред ОбС до 20.11.2014 г., като правилата за работа на постоянна комисия
да се приложат и за временната комисия.

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред
13. Одобряване на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и
застрояване за УПИ /Урегулиран поземлен имот/ ХХ – 3747 и улица от О.Т. /осова
точка/ 616 до О.Т. 618 за създаване на нови урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХХ3747,3634,21,26 и ХХІІ – 3634,16 от кв. 4 по плана на гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
По тази точка нямаме становища на комисии, предлагам да дадем думата на инж.
Николов да направи разяснения по нея и след това ще ви дам думата. Г-н Николов,
заповядайте.
Инж. Николай Николов – директор на дирекция ТСУ
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Преди около 2 години фирмата, която се занимава със събирането на слънчогледово
семе, неговото съхранение и след това продажба и дълбочинна преработка на територията
на Попово „РОСА” АД прояви интерес за разширение на складовото стопанство в зоната на
бившия Електроапаратурен завод. Там те имат вече изградени мощности, силози.
Предприеха мерки и закупиха три парцела земеделска земя източно от Електроапаратурен
завод след което беше изготвен ПУП за бъдещо застрояване горе долу 10 хиляди тона на
стойност 10 милиона лева ще бъде новата инвестиция. Силозно стопанство за съхранение на
зърнени култури, семена, които ще бъдат базирани в тези силози. Този ПУП бе изготвен, бе
минат през експертен съвет. Инвеститорът внесе в комисията по земята преписка, с която
иска промяна на предназначението на земята от земеделска да стане за строителни нужди.
Такова решение на комисията по земята той преди два дни представи, след което следва
процедура по утвърждаване на този ПУП, по включване в регулация на тези земи, след
което ще последват следващи процедури за започване на проектирането и реалното
строителство като инвеститора само преди два дни при г-н Веселинов заяви своите
намерения до една година инвестицията да бъде усвоена, силоза да бъде въведен в
експлоатация. Нямам представа с банков кредит или по ОП той ще строи, но очевидно иска
в съкратени срокове за следващия сезон да може да събира зърно в тези силози. За това на
вашето внимание днес в последния момент внасяме тази преписка, която ще бъде първа
стъпка от редица процедури, които трябва да бъдат проведени след този акт за да може
инвеститора да изготви проект и да започне редовно строителство на тази територия.
Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, прочитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и чл.
21 ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет

РЕШИ
1 Одобрява Изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и
застрояване и план схеми на инженерната инфраструктура за УПИ ХХ-3747 и улица с о.т.
616 до о.т 618, като се създават нови УПИ ХХ – 3747, 3634, 21,26 отреден за
„производствени дейности и складово стопанство от силозен тип“ и УПИ ХХ-3634,16,
отреден за складови и производствени дейности“, кв. 4 по плана на пром.зона гр.Попово.
2.Изменя източната регулационна линия на гр.Попово, съгласно одобрен Общия
устройствен план в граници, посочени в приложената скица в участъка на улица от осова
точка 616 до осова точка 618, която се измества на североизток по източната улична
регулация на новосъздадената улица с о.т. 616, 616а, 616б до о.т.625б, 625а, 625, като
включва изцяло имоти с идентификатори 57649.102.16, 57649.102.21 и 57649.102.26 по КК
на града, посочени в Решение на Комисията по земеделски земи към МЗХ.
3. Решението се изпраща в 7 дневен срок за обнародване в ДВ, на основание чл.129,
ал.1, изречение второ от ЗУТ.
4.Решението може да бъде обжалвано на основание чл.215 от ЗУТ пред
Административен съд гр. Търговище в 30 дневен срок от датата на обнародване в ДВ.
Приложение:
1.Извадка от Общ устройствен план гр. Попово;
2.Проект за Изменение на План за регулация и застрояване.
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 ЗА :
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 518
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и чл.
21 ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет

РЕШИ
1 Одобрява Изменение на Подробния устройствен план – План за регулация и
застрояване и план схеми на инженерната инфраструктура за УПИ ХХ-3747 и улица с о.т.
616 до о.т 618, като се създават нови УПИ ХХ – 3747, 3634, 21,26 отреден за
„производствени дейности и складово стопанство от силозен тип“ и УПИ ХХ-3634,16,
отреден за складови и производствени дейности“, кв. 4 по плана на пром.зона гр.Попово.
2.Изменя източната регулационна линия на гр.Попово, съгласно одобрен Общия
устройствен план в граници, посочени в приложената скица в участъка на улица от осова
точка 616 до осова точка 618, която се измества на североизток по източната улична
регулация на новосъздадената улица с о.т. 616, 616а, 616б до о.т.625б, 625а, 625, като
включва изцяло имоти с идентификатори 57649.102.16, 57649.102.21 и 57649.102.26 по КК
на града, посочени в Решение на Комисията по земеделски земи към МЗХ.
3. Решението се изпраща в 7 дневен срок за обнародване в ДВ, на основание чл.129,
ал.1, изречение второ от ЗУТ.
4.Решението може да бъде обжалвано на основание чл.215 от ЗУТ пред
Административен съд гр. Търговище в 30 дневен срок от датата на обнародване в ДВ.
Приложение:
1.Извадка от Общ устройствен план гр. Попово;
2.Проект за Изменение на План за регулация и застрояване.
Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред
14. 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 „Здравеопазване , околна среда и
социална политика””
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Раздел VІІІ и
чл. 16 от Раздел VІІ 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 Кристина Тихомирова Иванова от Гимназия „Христо Ботев” гр. Попово, ученичка от
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ХІ клас, музикален талант, за успешното и представяне на множество регионални и
национални изяви, допринесло за имиджа на Общината.

Колеги, имате думата за въпроси.
Катя Грибнева – общински съветник
Имам само една редакционна забележка.” Допринесла за имиджа на общината” –
какъв е този имидж. Предлагам да бъде „допринесла за добрия имидж на общината”
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има постъпило предложение. Подлагам го на гласуване. Който е съгласен да текста в
решението да бъде – „Допринесла за добрия имидж на Общината”, моля да гласува:
Гласуваме ЗА :
ЗА
23
ПРОТИВ
0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0
Предложението се приема.
Има ли други въпроси? Няма . Преминаваме към гласуване на решението.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
23
ПРОТИВ
0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0
Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 519
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 от Раздел VІІІ и
чл. 16 от Раздел VІІ 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 Кристина Тихомирова Иванова от Гимназия „Христо Ботев” гр. Попово, ученичка от
ХІ клас, музикален талант, за успешното и представяне на множество регионални и
национални изяви, допринесло за добрия имидж на Общината.

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред
15. 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, от23 септември до 28 октомври тази година в деловодството на
общинска администрация са постъпили 15 молби от жители на Община Попово за
отпускане на еднократна помощ от ОбС. Комисията разгледа молбите и предлага на ОбС да
вземе следното решение:
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
29

1. Шефие Османова Хасанова
2. Емилия Северинова Сибинова
3. Петър Русев Маринов
4. Иван Иванов Йорданов
5. Мария Петкова Бъчварова
6. Салие Абилова Ибрямова

-

120 лева
200 лева
80 лева
100 лева
150 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Павлина Димова Банкова
2. Бейтин Бейтулов Хасанов
3. Осман Османов Хасанов
4. Фатме Мустафова Нусуфова
5. Мара Кирилова Андреева
6. Младен Симеонов Маринов
7. Анита Александрова Тотова
8. Стефан Пейчев Стефанов
ІІІ. За доуточняване
1. Нели Иванова Иванова

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

-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 520
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. Шефие Османова Хасанова
2. Емилия Северинова Сибинова
3. Петър Русев Маринов
4. Иван Иванов Йорданов
5. Мария Петкова Бъчварова
6. Салие Абилова Ибрямова
-
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120 лева
200 лева
80 лева
100 лева
150 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
9. Павлина Димова Банкова
10. Бейтин Бейтулов Хасанов
11. Осман Османов Хасанов
12. Фатме Мустафова Нусуфова
13. Мара Кирилова Андреева
14. Младен Симеонов Маринов
15. Анита Александрова Тотова
16. Стефан Пейчев Стефанов
ІІІ. За доуточняване
2. Нели Иванова Иванова

Преминаваме към шестнадесета от Дневния ред.
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, няма постъпили питания. За това, поради изчерпване на дневния ред
закривам тридесет и деветото заседание на Общински съвет Попово.
Благодаря ви за участието !
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:
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................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /

