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ПРОТОКОЛ    № 42

Днес 29.01.2015 г. / четвъртък /  в залата на втория етаж на Община  Попово се
проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и ВТОРОТО заседание на Общински съвет – Попово.

Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

На заседанието присъстват 29 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения.

Откривам ЧЕТИРИДЕСЕТ и ВТОРОТО заседание на ОбС Попово.
На заседанието присъстват зам. областния управител Стефан Иванов, кмета на

Общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмета Емел Расимова, зам. кмета Трифон Трифонов,
служители от общинската администрация.

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 17
точки. Само искам да направя едно допълнение, че в последната точка от дневния ред –
Изказвания, питания, становища на граждани ще изслушаме доклад на адв. Веселка Вачева
относно съдебната процедура в Австрия касаеща дарението на г-н Водиченски.

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:

1. Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.

2. Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Попово.

3. Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015
година.

4. Приемане на годишен план за приватизация за 2015 г.
5. Одобряване на оценки на имоти общинска собственост /земеделска земя/ за
продажбата им чрез публичен търг.

6. Одобряване на оценки за учредяване право на строеж и продажба на имоти частна
общинска собственост чрез публичен търг.

7. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и Иван Петков Иванов в
УПИ ІІ, кад. № 175 от кв. 7 по регулационния план на с. Осиково,  чрез изкупуване
частта на Общината.
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8. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и Росица Петкова Станчева
в УПИ ІV, кад. № 174  от кв. 7 по регулационния план на с. Осиково,  чрез изкупуване
частта на Общината.

9. Одобряване на Договор за предоставяне на управление на земи и гори от
общинските горски територии и закриване на Звено „Управление, стопанисване и
ползване на общински гори”, дейности и мероприятия към Общинска администрация
гр. Попово.

10. Приемане на Решение на ОбС за промяна в наименованието на звено „Центрове за
настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа, гр. Попово, ул.
„Керамик” № 4 ет. 3 и ет. 4, в звено „Центрове за настаняване от семеен тип за деца
/младежи без увреждания и Център за обществена подкрепа” гр. Попово, ул.
„Керамик” № 4, ет. 3 и ет. 4.

11. Приемане на решение за изменение и допълнение на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Попово (ИПГВР) за периода 2014 – 2020 г.

12. Предварително съгласие на ОбС Попово за преминаване на проектно трасе на
газопровод „Южен Поток” и неговите технологични площадки.

13. Провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на
изпълнител на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от
квотата на Община Попово.

14. Определяне срока на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на
пътници на територията на Община Попово.

15. Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по
въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен план за младежта – 2015
година.

16. Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.07.2014 – 31.12.2014 година.

17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува

Гласуваме ЗА:

ЗА - 29
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред
1. Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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 подкрепя проекта за решение. Тъй като
основанията по първо и по втора точка са едни и същи аз ще си позволя да прочета закона за
нормативните актове – Всеки ОбС съвет може да издава Наредби, с които да урежда
съобразно нормативните актове от висока степен неуредени от тях обществени отношения с
местни значения. Нормативните актове се отменят, изменят или допълват с изрична
разпоредба на новия, изменящия или допълващия акт. Самото изработване на проект на
нормативен акт се извършва при зачитането на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. Публикувана е интернет страницата на общината и проекта за
Нормативен акт каквото е по т. 1 и по т. 2 заедно с мотивите, съответно доклада към него се
внася за обсъждане и приемане от ОбС. Проект на нормативен акт, към който не са
приложени Мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията на ал. 2  не се обсъжда от
компетентния орган. Ние и по първа и по втора точка имаме такива приложени доклад,
поради което би следвало да подкрепим предложението за решение по точка първа и точка
втора.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 и
чл.69, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал.
3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,   Общинският съвет

РЕШИ

Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. В чл.18 се правят следните изменения:
а) В ал.1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври‘‘ се заменят с „до 30 юни и до 31
октомври”;
б) В ал.2 думите „от 1 март” се заличават.

Заключителна разпоредба
§ 2. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в официалния
сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка. Няма
желаещи. Преминаваме към гласуване по тази точка.

Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля
да гласува.

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 29
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 547

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 и
чл.69, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал.
3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА,   Общинският съвет

РЕШИ

Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. В чл.18 се правят следните изменения:
а) В ал.1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври‘‘ се заменят с „до 30 юни и до 31
октомври”;
б) В ал.2 думите „от 1 март” се заличават.

Заключителна разпоредба
§ 2. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в официалния
сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Попово.
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Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев - председател на ОбС Попово

Чухме становището на комисията на г-жа Денева. Колеги, зачитам проекта за
решение по втора точка:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изменение
и допълнение на ЗМДТ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015
г.), при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал.
1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА ,   Общинският съвет

РЕШИ

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както следва:
§ 1. В чл.11 се прави следното изменение:
а) в ал.1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 31
октомври”;
б) в ал.2 думите „от 1 март” се заличават.

§ 2. В чл.18, ал.1 се прави следното допълнение:
Текстът „Данъкът се определя върху данъчната основа на недвижимите имоти по чл.10, ал.1
от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.”
Да се чете:
„Данъкът се определя върху данъчната основа на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи, и се
съобщава на лицата до 1 март на същата година.”

§ 3. В чл.36, ал.2 се прави следното изменение:
Текстът „Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица,
несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с
изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал.
1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.”
Да се чете:
„Освобождава се от данък полученото имущество по ал. 1, както и последващото
прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението
на преките цели, за които е създадена съответната организация по ал. 1 или които са
посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията
за освобождаване несъбраният данък става дължим.”

§ 4. В чл.37 се прави следното допълнение:
Създава се нова алинея 3:
„(3) Декларация по чл.49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси не се подава в
случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от същия закон, както и за
получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.”

§ 5. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
а) Създава се нова алинея 1:
„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз
основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.”



б) Създава се нова алинея 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/ нямат

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на

данъчното облекчение по чл. 45, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за
екологичната категория на превозното средство.”

в) досегашният текст става ал.3 и се изменя така:
Текстът „Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им
адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им по реда на чл. 54 от Закона за местните данъци и такси.”
Да се чете:
„(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1,
декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище,
притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За
превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният
срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за
местните данъци и такси.”

г)  Създава се нова алинея 4:
„(4) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от
данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 3 или с
подаване на нова данъчна декларация.”

д)  Създава се нова алинея 5:
„(5) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на
общинската администрация и се съобщава на лицето.‘‘

§ 6. В чл.46, ал.1 се прави следното изменение:
а) думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се заменят с „31 октомври”.

§ 7. В чл.47 се прави следното изменение:
а) думите „ал.2” се заменят с „ал.5”.

Заключителна разпоредба
§ 8. Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в
официалния сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка. Има ли въпроси по
докладната? Не виждам. 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 ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
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4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Иван Стойков Райков ЗА
12. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
13. Илиян Станчев Илиев ЗА
14. Катя Петрова Грибнева ЗА
15. Костадин Иванов Димитров ЗА
16. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
17. Мариана Иванова Иванова ЗА
18. Марям Алиосман Мутиш ЗА
19. Мая Стефанова Димитрова ЗА
20. Найден Иванов Иванов ЗА
21. Никола Тошков Неделчев ЗА
22. Николай Цонев Черкезов ЗА
23. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
24. Росица Денева Дончева ЗА
25. Румен Стойчев Русев ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 29
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 548

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изменение
и допълнение на ЗМДТ (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г., в сила от 01.01.2015
г.), при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал.
1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА ,   Общинският съвет

РЕШИ

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както следва:
§ 1. В чл.11 се прави следното изменение:
а) в ал.1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 31
октомври”;
б) в ал.2 думите „от 1 март” се заличават.

§ 2. В чл.18, ал.1 се прави следното допълнение:



Текстът „Данъкът се определя върху данъчната основа на недвижимите имоти по чл.10, ал.1
от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи.”
Да се чете:
„Данъкът се определя върху данъчната основа на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от
Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи, и се
съобщава на лицата до 1 март на същата година.”

§ 3. В чл.36, ал.2 се прави следното изменение:
Текстът „Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица,
несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с
изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал.
1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.”
Да се чете:
„Освобождава се от данък полученото имущество по ал. 1, както и последващото
прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението
на преките цели, за които е създадена съответната организация по ал. 1 или които са
посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията
за освобождаване несъбраният данък става дължим.”

§ 4. В чл.37 се прави следното допълнение:
Създава се нова алинея 3:
„(3) Декларация по чл.49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси не се подава в
случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 9 от същия закон, както и за
получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за
осъществяване на общественополезна дейност.”

§ 5. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
а) Създава се нова алинея 1:
„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз
основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от
Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.”

б) Създава се нова алинея 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/ нямат

постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на

данъчното облекчение по чл. 45, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за
екологичната категория на превозното средство.”

в) досегашният текст става ал.3 и се изменя така:
Текстът „Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им
адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от
придобиването им по реда на чл. 54 от Закона за местните данъци и такси.”
Да се чете:
„(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1,
декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище,
притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За
превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният



срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за
местните данъци и такси.”

г)  Създава се нова алинея 4:
„(4) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от
данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 3 или с
подаване на нова данъчна декларация.”

д)  Създава се нова алинея 5:
„(5) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за
определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на
общинската администрация и се съобщава на лицето.‘‘

§ 6. В чл.46, ал.1 се прави следното изменение:
а) думите „от 1 март” се заличават, а думите „30 октомври” се заменят с „31 октомври”.

§ 7. В чл.47 се прави следното изменение:
а) думите „ал.2” се заменят с „ал.5”.

Заключителна разпоредба
§ 8. Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в
официалния сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015
година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Давам думата за становище председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

Нашата комисия вчера в 16 часа се събра в пълен състав и с участието на служители
от общинска администрация. След разглеждане на материалите с 5 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 три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и чл. 5 А, ал. 5 от НРПУРОИ ,   Общинският съвет

РЕШИ

1.Приема предложената програма за управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост за  2015 г.

2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение.

http://www.popovo.bg/


Колеги, имате думата за въпроси по докладната. Не виждам. Преминаваме към
гласуване

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 20
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 9

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 549

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост и чл. 5 А, ал. 5 от НРПУРОИ ,   Общинският съвет

РЕШИ



1.Приема предложената програма за управление и разпореждане с имотите-
общинска собственост за  2015 г.

2.Възлага на кмета на общината контрола по нейното изпълнение.

Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Приемане на годишен план за приватизация за 2015 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово

Давам думата за становище председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

С пет гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник

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 три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно Закона за
приватизация и следприватизационен контрол Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол изготвя годишни планове за работа, които съдържат
приоритетите в дейността и за съответния период и се оповестяват публично. Годишните
планове включват и прогноза за приходи и разходи, която се представя за одобряване от МС
при приемането на Закона за държавния бюджет за съответната година. Съгласно ал. 2
уточнява, че ОбС изготвят и оповестяват публично годишните планове за работа със
съдържанието по ал. 1, която прочетох.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗПСК,   Общинският
съвет

РЕШИ

1.Приема годишен план за работата по приватизация в Община Попово през 2015 г.,
в който са включени следните обекти:

1.1. Търговски дружества с общинско участие и обособени части от тях:
1.1.1. „Многопрофилна болница за активно лечение – Попово” ЕООД
1.1.2. Обособени части /парцели/ от МБАЛ, които не се използват за нуждите на

дружеството с предназначение „за обществено обслужващи дейности, офиси, търговия,
жилища, подземни гаражи и трафопост” и „безвредно производство”:

1.1.2.1. парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м.
1.1.2.2. парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4009 кв. м.
1.1.2.3. парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3303 кв. м.
1.1.2.4. парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2742 кв. м.
1.1.2.5. парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2730 кв. м.
1.1.2.6. парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2655 кв. м.
1.1.2.7. парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3594 кв. м.
1.1.2.8. парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1634 кв. м.



1.1.2.9. парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2439 кв. м.
1.1.2.10. парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ1880 кв. м.

1.2. Обекти по чл.1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК
1.2.1. Магазин, гр. Попово, ул. „Ас. Златаров” № 25;
1.2.2. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Садина;
1.2.3. Магазин, кв. Сеячи;
1.2.4. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Звезда;
1.2.5. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Еленово;
1.2.6. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Славяново;
1.2.7. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Цар Асен;
1.2.8. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Берковски;
1.2.9. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Цар Асен;
1.2.10. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Медовина;
1.2.11. Сграда в строеж /5 етажна/;
1.2.12. Масивни гаражи, работилница, навес и портал в гр. Попово;
1.2.13. Масивна двуетажна сграда /бивша ловна хижа/ и сграда /бивш оздравителен

лагер в с. Априлово;
1.2.14. Аптека, складова база и хирургия в гр. Попово- кабинети №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9

и 10;
1.2.15.УПИ І – 367 и два гаража, кв. 29, с. Ломци;
1.2.16. Помещение, гр. Попово, бул. „България” № 96 А;
1.2.17. ПИ с ид. № 57649.503.3732, гр. Попово;
1.2.18. ПИ с ид. № 57649.503.3734, гр. Попово;
1.2.19. ІІІ – ти   етаж  от  3-етажна  административна  сграда,  гр. Попово, ул. „Ал.
Стамболийски” № 1;
1.2.20. Сграда /бивша здравна служба/ с. Берковски;
1.2.21. Бивша ЦДГ № 7.

Приложение: План за работата по приватизацията в Община Попово през 2015
г.

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Тодор Тодоров – общински съветник

Просто искам малко повече информация по т. 12. Масивни гаражи, работилница гр.
Попово.
Красимира Славева – общинска администрация

Става въпрос за един имот – бившите „агробиолози” няма как по друг начин да ви
обясня. Това са имоти, които са включени в Списъка за приватизация и аз не мога да ги
изключа. Продължавам да ги пиша всяка година, като продадем нещо, то отпада или
съответно добавяме допълнително
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 ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА



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

ЗА - 29
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

РЕШЕНИЕТОСЕ ПРИЕМА !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 550

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 2 от ЗПСК,   Общинският
съвет

РЕШИ
1.Приема годишен план за работата по приватизация в Община Попово през 2015 г.,

в който са включени следните обекти:

1.1. Търговски дружества с общинско участие и обособени части от тях:
1.1.1. „Многопрофилна болница за активно лечение – Попово” ЕООД
1.1.2. Обособени части /парцели/ от МБАЛ, които не се използват за нуждите на

дружеството с предназначение „за обществено обслужващи дейности, офиси, търговия,
жилища, подземни гаражи и трафопост” и „безвредно производство”:

1.1.2.1. парцел с ид. № 57649.503.3696 с площ 2 721 кв. м.
1.1.2.2. парцел с ид. № 57649.503.3697 с площ 4009 кв. м.
1.1.2.3. парцел с ид. № 57649.503.3695 с площ 3303 кв. м.
1.1.2.4. парцел с ид. № 57649.503.3694 с площ 2742 кв. м.
1.1.2.5. парцел с ид. № 57649.503.3692 с площ 2730 кв. м.
1.1.2.6. парцел с ид. № 57649.503.3693 с площ 2655 кв. м.



1.1.2.7. парцел с ид. № 57649.503.3698 с площ 3594 кв. м.
1.1.2.8. парцел с ид. № 57649.503.3699 с площ 1634 кв. м.
1.1.2.9. парцел с ид. № 57649.503.3690 с площ 2439 кв. м.
1.1.2.10. парцел с ид. № 57649.503.3691 с площ1880 кв. м.

1.2. Обекти по чл.1, ал. 2, т. 3 от ЗПСК
1.2.1. Магазин, гр. Попово, ул. „Ас. Златаров” № 25;
1.2.2. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Садина;
1.2.3. Магазин, кв. Сеячи;
1.2.4. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Звезда;
1.2.5. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Еленово;
1.2.6. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Славяново;
1.2.7. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Цар Асен;
1.2.8. УПИ и сграда /бивше училище/ с. Берковски;
1.2.9. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Цар Асен;
1.2.10. УПИ и сграда /бивше общежитие/ с. Медовина;
1.2.11. Сграда в строеж /5 етажна/;
1.2.12. Масивни гаражи, работилница, навес и портал в гр. Попово;
1.2.13. Масивна двуетажна сграда /бивша ловна хижа/ и сграда /бивш оздравителен

лагер в с. Априлово;
1.2.14. Аптека, складова база и хирургия в гр. Попово- кабинети №№ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9

и 10;
1.2.15.УПИ І – 367 и два гаража, кв. 29, с. Ломци;
1.2.16. Помещение, гр. Попово, бул. „България” № 96 А;
1.2.17. ПИ с ид. № 57649.503.3732, гр. Попово;
1.2.18. ПИ с ид. № 57649.503.3734, гр. Попово;
1.2.19. ІІІ – ти   етаж  от  3-етажна  административна  сграда,  гр. Попово, ул. „Ал.
Стамболийски” № 1;
1.2.20. Сграда /бивша здравна служба/ с. Берковски;
1.2.21. Бивша ЦДГ № 7.

Приложение: План за работата по приватизацията в Община Попово през 2015
г.

Преминаваме към пета точка от Дневния ред
5. Одобряване на оценки на имоти общинска собственост /земеделска земя/ 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 пет 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

С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.49, ал.1 и
чл.36, ал.1 от НРПУРОИ , Общинският съвет



РЕШИ
Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, по

цени,  както следва:

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС
Начална тръжна
цена   лв/имот

Пакет І
Паламарца 1730393 0,954 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7114 186
Паламарца 1730394 2,942 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7115 594
Паламарца 1730395 0,792 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7116 170
Паламарца 1730396 0,750 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7117 161
Паламарца 1730397 0,410 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7118 88
Паламарца 1730399 0,210 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7119 45
Паламарца 1730246 0,606 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6980 118
Паламарца 1730247 0,407 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6981 79
Паламарца 1730248 0,513 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6982 100
Паламарца 1730249 0,522 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6983 98
Паламарца 1730250 0,507 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6984 95
Паламарца 1730251 0,450 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6985 85

Пакет ІІ
Паламарца 1730252 0,503 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6986 95
Паламарца 1730253 0,517 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6987 90
Паламарца 1730254 0,569 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6988 100
Паламарца 1730255 1,000 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6989 175
Паламарца 1730256 0,537 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6990 94
Паламарца 1730257 0,600 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6991 105
Паламарца 1730258 0,497 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12291 87
Паламарца 1730259 0,425 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6992 86
Паламарца 1730260 0,498 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6993 87
Паламарца 1730261 0,538 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6994 94
Паламарца 1730262 0,490 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6995 86
Пакет ІІІ

Паламарца 1730263 0,449 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6996 79
Паламарца 1730264 0,527 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6997 92
Паламарца 1730265 0,552 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6998 97
Паламарца 1730266 0,438 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6999 77
Паламарца 1730267 0,491 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7000 86
Паламарца 1730268 0,524 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7001 92
Паламарца 1730269 0,358 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7002 63
Паламарца 1730271 0,447 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7003 78
Паламарца 1730275 0,557 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7007 97
Паламарца 1730276 0,449 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7008 79
Паламарца 1730279 0,464 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7011 81
Паламарца 1730280 0,495 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7012 87
Паламарца 1730481 0,453 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7186 79

Пакет ІV



Паламарца 1730273 0,475 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7005 83
Паламарца 1730272 0,451 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7004 79
Паламарца 1730274 0,537 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7006 94
Паламарца 1730277 0,463 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7009 81
Паламарца 1730278 0,455 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7010 80
Паламарца 1730281 0,925 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7013 162
Паламарца 1730282 0,553 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7014 97
Паламарца 1730283 0,515 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7015 90
Паламарца 1730284 0,550 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7016 96
Паламарца 1730285 0,623 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7017 109
Паламарца 1730286 0,408 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7018 71
Паламарца 1730287 0,446 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7019 78
Паламарца 1730288 0,428 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7020 75
Пакет V

Паламарца 1730289 0,475 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7021 83
Паламарца 1730290 0,572 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7022 100
Паламарца 1730291 0,621 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7023 109
Паламарца 1730292 0,398 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7024 70
Паламарца 1730293 0,469 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7025 82
Паламарца 1730294 0,501 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7026 88
Паламарца 1730295 0,550 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7027 100
Паламарца 1730297 1,615 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7028 294
Паламарца 1730298 0,983 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7029 185
Паламарца 1730299 1,123 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7030 219
Пакет VІ

Паламарца 1730300 1,503 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7031 293
Паламарца 1730301 5,577 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7032 1088
Паламарца 1730302 0,820 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7033 160
Паламарца 1730303 0,482 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7034 94
Паламарца 1730387 0,844 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7109 167
Паламарца 1730328 0,863 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7055 180
Паламарца 1730304 2,051 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12287 359
Паламарца 1730334 1,195 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12288 241
Паламарца 1730335 3,041 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12289 614
Паламарца 1730337 3,954 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12290 822

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

Колеги други въпроси по отношение на докладната има ли? Няма. Преминаваме към
гласуване.

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ПОИМЕННО :

1. Бехти Емурлов Бейтулов ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА



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

ЗА - 28
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 551

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.49, ал.1 и
чл.36, ал.1 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно наддаване, по

цени,  както следва:

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС
Начална тръжна
цена   лв/имот

Пакет І
Паламарца 1730393 0,954 2 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7114 186
Паламарца 1730394 2,942 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7115 594
Паламарца 1730395 0,792 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7116 170
Паламарца 1730396 0,750 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7117 161



Паламарца 1730397 0,410 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7118 88
Паламарца 1730399 0,210 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7119 45
Паламарца 1730246 0,606 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6980 118
Паламарца 1730247 0,407 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6981 79
Паламарца 1730248 0,513 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6982 100
Паламарца 1730249 0,522 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6983 98
Паламарца 1730250 0,507 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6984 95
Паламарца 1730251 0,450 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6985 85

Пакет ІІ
Паламарца 1730252 0,503 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6986 95
Паламарца 1730253 0,517 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6987 90
Паламарца 1730254 0,569 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6988 100
Паламарца 1730255 1,000 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6989 175
Паламарца 1730256 0,537 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6990 94
Паламарца 1730257 0,600 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6991 105
Паламарца 1730258 0,497 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12291 87
Паламарца 1730259 0,425 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6992 86
Паламарца 1730260 0,498 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6993 87
Паламарца 1730261 0,538 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6994 94
Паламарца 1730262 0,490 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6995 86
Пакет ІІІ

Паламарца 1730263 0,449 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6996 79
Паламарца 1730264 0,527 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6997 92
Паламарца 1730265 0,552 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6998 97
Паламарца 1730266 0,438 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 6999 77
Паламарца 1730267 0,491 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7000 86
Паламарца 1730268 0,524 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7001 92
Паламарца 1730269 0,358 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7002 63
Паламарца 1730271 0,447 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7003 78
Паламарца 1730275 0,557 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7007 97
Паламарца 1730276 0,449 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7008 79
Паламарца 1730279 0,464 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7011 81
Паламарца 1730280 0,495 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7012 87
Паламарца 1730481 0,453 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7186 79

Пакет ІV
Паламарца 1730273 0,475 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7005 83
Паламарца 1730272 0,451 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7004 79
Паламарца 1730274 0,537 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7006 94
Паламарца 1730277 0,463 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7009 81
Паламарца 1730278 0,455 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7010 80
Паламарца 1730281 0,925 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7013 162
Паламарца 1730282 0,553 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7014 97
Паламарца 1730283 0,515 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7015 90
Паламарца 1730284 0,550 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7016 96
Паламарца 1730285 0,623 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7017 109



Паламарца 1730286 0,408 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7018 71
Паламарца 1730287 0,446 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7019 78
Паламарца 1730288 0,428 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7020 75
Пакет V

Паламарца 1730289 0,475 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7021 83
Паламарца 1730290 0,572 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7022 100
Паламарца 1730291 0,621 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7023 109
Паламарца 1730292 0,398 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7024 70
Паламарца 1730293 0,469 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7025 82
Паламарца 1730294 0,501 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7026 88
Паламарца 1730295 0,550 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7027 100
Паламарца 1730297 1,615 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7028 294
Паламарца 1730298 0,983 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7029 185
Паламарца 1730299 1,123 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7030 219
Пакет VІ

Паламарца 1730300 1,503 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7031 293
Паламарца 1730301 5,577 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7032 1088
Паламарца 1730302 0,820 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7033 160
Паламарца 1730303 0,482 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7034 94
Паламарца 1730387 0,844 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7109 167
Паламарца 1730328 0,863 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 7055 180
Паламарца 1730304 2,051 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12287 359
Паламарца 1730334 1,195 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12288 241
Паламарца 1730335 3,041 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12289 614
Паламарца 1730337 3,954 3 зем.земя по §4 от ЗСПЗЗ 12290 822

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

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред
6. Одобряване на оценки за учредяване право на строеж и продажба на имоти частна
общинска собственост 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 пет 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

По тази точка имаме три гласа в подкрепа на докладната и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Георги Георгиев –председател на ОбС Попово

Позволете да прочета проекта за решение:

На основание чл.37, ал.1, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2  от ЗОС, чл.44, ал.1, чл.36, ал.1 и
чл.49, ал.1 от НРПУРОИ във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,   Общинският съвет



РЕШИ
1.Одобрява начална тръжна цена :

- 6 425 лева за право на строеж на двуетажна сграда - „Сладкарско ателие” със
застроена площ 100 кв.м. и разгърната застроена площ 210 кв.м. в ПИ с идентификатор
№57649.503.2151 по кадастрална карта на гр.Попово, за който е отреден УПИ Х от кв.111
по регулационния план на гр.Попово, собственост на Общината по АОС 409/22.02.2000г.

- 3 897.60 лева за продажба на Урегулиран поземлен имот І от кв.7 по регулационния
план на с.Осиково с площ 1 400 кв.м. собственост на Общината по АОС 1666/12.04.10г.
Цената е без ДДС.

- 2 853.60 лева за продажба на Урегулиран поземлен имот V от кв.7 по регулационния
план на с.Осиково с площ 1 025 кв.м. собственост на Общината по АОС 1667/12.04.10г.
Цената е без ДДС.

2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.

Имате думата за въпроси по тази докладна записка
Тодор Тодоров – общински съветник

Искам да попитам вносителя, кое налага да сложим ограничение „Сладкарско
ателие”. Някакъв приоритет ли е „Сладкарското ателие” в програмата на Община Попово?
Трябва да стимулираме тази дейност ли? Защо трябва да ограничаваме участниците в търга
непременно да развиват тази дейност и само такива, които искат да развиват тази дейност да
участват там. Конкретното ми предложение от докладната да отпадне „Сладкарско ателие” .
Другото да си остане по същия начин. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет

Други въпроси има ли?
Красимира Славева – общинска администрация

Вероятно по регулационния план на града е предвидено за тази цел. Ако не е така
нямам нищо против да отпадне.
Магдалена Радева – общински съветник

Възможно ли е това да стане. Юристите казват, че не е възможно в момента да го
махаме и да гласуваме ново предложение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет

Ние продаваме право на строеж г-н Тодоров, а не парцел, в който може да се построи
всичко. Продаваме право на строеж. Г-н Тодоров, вие държите ли това ваше предложение
да бъде гласувано?
Тодор Тодоров – общински съветник

Ако юристите казват, че това не е законно, няма защо да бъде гласувано.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет

Има ли други желаещи за повече изясняване по тази точка? Не виждам.
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 ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА



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

ЗА - 26
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 3

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 552

На основание чл.37, ал.1, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2  от ЗОС, чл.44, ал.1, чл.36, ал.1 и
чл.49, ал.1 от НРПУРОИ във връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,   Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява начална тръжна цена :

- 6 425 лева за право на строеж на двуетажна сграда - „Сладкарско ателие” със
застроена площ 100 кв.м. и разгърната застроена площ 210 кв.м. в ПИ с идентификатор
№57649.503.2151 по кадастрална карта на гр.Попово, за който е отреден УПИ Х от кв.111
по регулационния план на гр.Попово, собственост на Общината по АОС 409/22.02.2000г.

- 3 897.60 лева за продажба на Урегулиран поземлен имот І от кв.7 по регулационния
план на с.Осиково с площ 1 400 кв.м. собственост на Общината по АОС 1666/12.04.10г.
Цената е без ДДС.

- 2 853.60 лева за продажба на Урегулиран поземлен имот V от кв.7 по регулационния
план на с.Осиково с площ 1 025 кв.м. собственост на Общината по АОС 1667/12.04.10г.
Цената е без ДДС.

2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.

Преминаваме към седма точка от Дневния ред



7. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и Иван Петков Иванов в
УПИ ІІ, кад. № 175  от кв. 7 по регулационния план на с. Осиково,  чрез изкупуване
частта на Общината.
Вносител : д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

Становището на нашата комисия и по двете точки е подкрепено с пет гласа ЗА.
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

И нашата комисия по двете точки подкрепя с четири гласа ЗА докладните записки.
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 и по точка 7 и по точка 8 с три гласа ЗА подкрепя проекта за
решение. Закона за общинската собственост ни указва, че прекратяване на съсобственост
върху имоти между общината, държава, физически лица или юридически лица се извършва
след решение на ОбС по ред определен с Наредба, каквато има ОбС Попово. По точка 2
това ще стане чрез продажба частта на общината. Разпоредителни сделки с имоти общинска
собственост се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
Пазарните цени на имотите се определят от ОбС въз основа на пазарни оценки, изготвени от
оценители, определени по реда на чл. 22 ал. 3 освен, ако в Закона е предвидено друго.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, 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 и
чл. 49, ал. 1 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
УПИ ІІ, кад.№175 от кв.7 по регулационния план на с.Осиково, чрез продажба частта на
Общината по АОС 1744/03.08.11г.на Иван Петков Иванов, представляваща 140 кв.м. дворно
място придаващо се по регулация към урегулиран поземлен имот ІІ.

2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
342 лева. Цената е без ДДС.

3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от съсобственика.

Колеги, имате думата за мнения, съображения и изказвания по предложения
материал. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ПОИМЕННО :

1. Бехти Емурлов Бейтулов ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА



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

ЗА - 29
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението СЕ ПРИЕМА.

Р Е Ш Е Н И Е  № 553

На основание чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и
чл. 49, ал. 1 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
УПИ ІІ, кад.№175 от кв.7 по регулационния план на с.Осиково, чрез продажба частта на
Общината по АОС 1744/03.08.11г.на Иван Петков Иванов, представляваща 140 кв.м. дворно
място придаващо се по регулация към урегулиран поземлен имот ІІ.

2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
342 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 осма точка от Дневния ред
8. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и Росица Петкова Станчева
в УПИ ІV, кад. № 174  от кв. 7 по регулационния план на с. Осиково,  чрез изкупуване
частта на Общината.



Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Колеги изслушахме становищата на комисиите и по тази точка, позволете ми да ви

зачета 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 и чл.
49, ал. 1 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
УПИ ІV, кад.№174 от кв.7 по регулационния план на с.Осиково, чрез продажба частта на
Общината по АОС 1745/03.08.11г. на  Росица Петкова Станчева, представляваща  412 кв.м.
дворно място придаващо се по регулация към урегулиран поземлен имот ІV.

2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
1 102.20 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.

Гласуваме ПОИМЕННО :

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



29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 29
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 554

На основание чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл.
49, ал. 1 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
УПИ ІV, кад.№174 от кв.7 по регулационния план на с.Осиково, чрез продажба частта на
Общината по АОС 1745/03.08.11г. на  Росица Петкова Станчева, представляваща  412 кв.м.
дворно място придаващо се по регулация към урегулиран поземлен имот ІV.

2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
1 102.20 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 девета точка от Дневния ред
9. Одобряване на Договор за предоставяне на управление на земи и гори от
общинските горски територии и закриване на Звено „Управление, стопанисване и
ползване на общински гори”, дейности и мероприятия към Общинска администрация
гр. Попово.
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

Становището на нашата комисия е  пет гласа ЗА.
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

И нашата комисия 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 4 гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Тук разделяме
нещата по два закона. Закона за горите с последните изменения от 2014 г. ни сочи, че
управлението на горските територии общинска собственост се осъществява от ДГ
Стопанства и ДЛ Стопанства въз основа на договор като изборът на формата на управление
по ал. 1, както и на лицата по ал. 1 т. 3 се определя с Решение на ОбС. Промяна на
определената форма на управление по ал. 1 се извършва също с Решение на ОбС каквото
ние вземахме на предишната сесия. И Закона за публичните финанси с-но чл. 122 ал. 2 и ал.



3 в рамките на своята компетентност през бюджетната година ОбС може да открива,
закрива или преструктурира бюджетни звена в общината, финансирани със собствени
приходи. Финансовите последици от решенията на ОбС по ал. 2, както и тези свързани с
освобождаване на отделни категории лица, което явно ще се наложи след вземането на
нашето решение заплащане на определени публични задължения към общината са за сметка
на собствените приходи и/или на разходите за местни дейности по бюджета на общината.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам проекта за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 181, ал.
1, т. 2 от Закона за горите и чл. 122, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Договор за предоставяне на управление на земи и гори от общинските

горски територии, съгласно Приложение № 1;
2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи Договора по т. 1 от настоящото

решение и да организира контрола по неговото изпълнение;
3. Закрива Звено „Управление, стопанисване и ползване на общински гори” с численост

3 (три) работни места, считано от датата на подписване на Договора по т.1.

Имате думата за въпроси по докладната 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 ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Иван Стойков Райков ЗА
12. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
13. Илиян Станчев Илиев ЗА
14. Катя Петрова Грибнева ЗА
15. Костадин Иванов Димитров ЗА
16. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
17. Мариана Иванова Иванова ЗА
18. Марям Алиосман Мутиш ЗА
19. Мая Стефанова Димитрова ЗА
20. Найден Иванов Иванов ЗА
21. Никола Тошков Неделчев ЗА
22. Николай Цонев Черкезов ЗА
23. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
24. Росица Денева Дончева ЗА
25. Румен Стойчев Русев ЗА



26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 29
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 555

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 181, ал.
1, т. 2 от Закона за горите и чл. 122, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Договор за предоставяне на управление на земи и гори от общинските

горски територии, съгласно Приложение № 1;
2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи Договора по т. 1 от настоящото

решение и да организира контрола по неговото изпълнение;
3. Закрива Звено „Управление, стопанисване и ползване на общински гори” с численост

3 (три) работни места, считано от датата на подписване на Договора по т.1.

Преминаваме към десета точка от Дневния ред
10. Приемане на Решение на ОбС за промяна в наименованието на звено „Центрове за
настаняване от семеен тип и Център за обществена подкрепа, гр. Попово, ул.
„Керамик” № 4 ет. 3 и ет. 4, в звено „Центрове за настаняване от семеен тип за деца
/младежи без увреждания и Център за обществена подкрепа” гр. Попово, ул.
„Керамик” № 4, ет. 3 и ет. 4.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме предложението 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.”а”,
подточка „аа” чл.36в , ал.3 , т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане,   Общинският съвет

РЕШИ

Променя наименованието на звено „Центрове за настаняване от семеен тип и Център
за обществена подкрепа„ град Попово, ул. Керамик №4,     ет. 3 и ет.4, в звено „Центрове за
настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания и Център за обществена
подкрепа„ град Попово, ул. Керамик №4, ет. 3 и ет.4.



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 - 28
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 556

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” чл.36в , ал.3 , т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане,   Общинският съвет

РЕШИ

Променя наименованието на звено „Центрове за настаняване от семеен тип и Център
за обществена подкрепа„ град Попово, ул. Керамик №4,     ет. 3 и ет.4, в звено „Центрове за
настаняване от семеен тип за деца/ младежи без увреждания и Център за обществена
подкрепа„ град Попово, ул. Керамик №4, ет. 3 и ет.4.

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред
11. Приемане на решение за изменение и допълнение на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Попово (ИПГВР) за периода 2014 – 2020 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

Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепяме 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

Становището на нашата комисия е  пет гласа ЗА.
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 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”
Адв. Росица Денева – общински съветник

Нашата комисия с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник

С пет гласа ЗА нашата комисия единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА , и във връзка с т.2.5.1. от
Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие по схема BG161PO001/5-03/2013 ,   Общинският
съвет

РЕШИ

Одоборява и приема изменение и допълнение на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Попово за периода 2014-2020 година

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 - 28
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 557

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА , и във връзка с т.2.5.1. от
Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие по схема BG161PO001/5-03/2013 ,   Общинският
съвет

РЕШИ

Одоборява и приема изменение и допълнение на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Попово за периода 2014-2020 година

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред
12. Предварително съгласие на ОбС Попово за преминаване на проектно трасе на
газопровод „Южен Поток” и неговите технологични площадки.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”



Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение Съгласно Закона за

собствеността и ползуването на земеделските земи ОбС приема решение за взаимно
предварително съгласие за промяна предназначението по ал. 3 и за учредяване на правата по
ал. 4 с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници при спазване на
специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени
площи както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на
животновъдството. С решението ОбС определя и срока на валидност, което е включено в
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Ще ви зачета предложението 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
издадени Решение № 187 от Протокол № 16/22.11.2012 г.  и Решение № 504 от Протокол №
38/25.09.2014 г.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 землището на с.Гагово, общ.Попово, с вид собственост:  общинска частна
и  с начин на трайно ползване – полски пътища, включително и за учредяване на
необходимите ограничени вещни права и сервитути в полза на „Южен поток България“ АД.

2. Определя срока на валидност на предварителното съгласие 3 години.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи. Преминаваме

към гласуване на тази точка от дневния ред.

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ПОИМЕННО :

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Иван Стойков Райков ЗА
12. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
13. Илиян Станчев Илиев ЗА
14. Катя Петрова Грибнева ЗА
15. Костадин Иванов Димитров ЗА
16. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
17. Мариана Иванова Иванова ЗА
18. Марям Алиосман Мутиш ЗА



19. Мая Стефанова Димитрова ЗА
20. Найден Иванов Иванов ЗА
21. Никола Тошков Неделчев ЗА
22. Николай Цонев Черкезов ЗА
23. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
24. Росица Денева Дончева ЗА
25. Румен Стойчев Русев ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 28
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 558

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
издадени Решение № 187 от Протокол № 16/22.11.2012 г.  и Решение № 504 от Протокол №
38/25.09.2014 г.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 землището на с.Гагово, общ.Попово, с вид собственост:  общинска частна
и  с начин на трайно ползване – полски пътища, включително и за учредяване на
необходимите ограничени вещни права и сервитути в полза на „Южен поток България“ АД.

2. Определя срока на валидност на предварителното съгласие 3 години.

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред
13. Провеждането на процедура по Закона за обществените поръчки за избор на
изпълнител на общинската, областната и републиканската транспортни схеми от
квотата на Община Попово.
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 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 четири гласа ЗА подкрепя докладната записка. Съгласно закона за
автомобилните превози – превозите по автобусни линии се възлагат на лицензирани водачи



чрез конкурс. Превозите по автобусни линии се възлагат след проведена процедура по
закона за концесиите или по Закона за обществените поръчки когато възложителят
предвижда компенсиране на превозвачите за извършени разходи и/или им предоставя
изключителни права срещу изпълнение на задължения за обществена услуга.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 2 от
Закона за автомобилните превози и чл. 16 в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

РЕШИ

Възлага на Кмета на Община Попово да организира провеждането на процедура по
Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на общинската, областната и
републиканската транспортни схеми от квотата на Община Попово.

Имате думата за въпроси по докладната. Няма. Преминаваме към гласуване.
Гласуването е явно.

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ЗА :
ЗА - 28
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 559

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19 ал. 2 от
Закона за автомобилните превози и чл. 16 в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

РЕШИ

Възлага на Кмета на Община Попово да организира провеждането на процедура по
Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител на общинската, областната и
републиканската транспортни схеми от квотата на Община Попово.

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред
14. Определяне срока на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на
пътници на територията 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 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 четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно Закона за
автомобилните превози Разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от Кмета
на Общината или от упълномощено от него длъжностно лице за всеки отделен автомобил.
Съгласно измененията в Закона през 2014 година ОбС определя срока на валидност на
разрешенията по ал. 1, който е еднакъв за всички превозвачи и не може да бъде по-кратък от
3 години.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, зачитам Ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 3 от
Закона за автомобилните превози, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя срок на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници на
територията на Община Попово – 3 г. / три години / от датата на издаването им.

2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изготвянето на необходимите
документи за издаване на разрешителните за срок от 3 г. / три години/.

Имате думата за въпроси по докладната. Няма. Преминаваме към гласуване.
Гласуването е явно.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ЗА :
ЗА - 28
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 560

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23, във връзка с ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 3 от
Закона за автомобилните превози, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя срок на валидност на разрешенията за таксиметров превоз на пътници на
територията на Община Попово – 3 г. / три години / от датата на издаването им.

2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изготвянето на необходимите
документи за издаване на разрешителните за срок от 3 г. / три години/.

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред
15. Предложение за промяна в състава на Общинския консултативен съвет по
въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен план за младежта – 2015
година.



Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,

вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник

Единодушно с пет гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Преди да зачета проекта за решение вносителя иска думата да направи пояснение.
Атанас Атанасов – общинска администрация

Искам да направя едно уточнение по точка 2 където е Общински съвет гр. Попово
избира за секретар на Общински консултативен съвет Атанас Атанасов – Ръководител звено
„Образование” и Боряна Драганова младши експерт в звено „Образование” – Община
Попово като член.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 15 и чл. 16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският
съвет

РЕШИ

1. Общински съвет гр. Попово освобождава Дарина Димитрова като секретар и
Йорданка Георгиева като член на Общински консултативен съвет;

2. Общински съвет гр. Попово избира на освободените места като секретар на
Общински консултативен съвет Атанас Атанасов – Ръководител звено «Образование»
и Боряна Драганова младши експерт в звено „Образование“ - Община Попово като
член;

3. Приема Общински годишен план за младежта -2015 година.

Имате думата за въпроси по докладната. Няма. Преминаваме към гласуване.
Гласуването е явно.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ЗА :
ЗА - 28
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 561

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 15 и чл. 16, ал.1 от Закона за младежта, Общинският
съвет

РЕШИ

1. Общински съвет гр. Попово освобождава Дарина Димитрова като секретар и
Йорданка Георгиева като член на Общински консултативен съвет;

2. Общински съвет гр. Попово избира на освободените места като секретар на
Общински консултативен съвет Атанас Атанасов – Ръководител звено «Образование»



и Боряна Драганова младши експерт в звено „Образование“ - Община Попово като
член;

3. Приема Общински годишен план за младежта -2015 година.

Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред
16. Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.07.2014 – 31.12.2014 година.
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 година.

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.07.2014 – 31.12.2014 година.

Имате думата за въпроси по докладната. Няма. Преминаваме към гласуване.
Гласуването е явно.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ЗА :
ЗА - 23
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 5

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 562

На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.07.2014 – 31.12.2014 година.

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.07.2014 – 31.12.2014 година.



Няма отрицателен вот, но Вие винаги гласувате въздържали се. Искам някаква
логика от Ваша страна.

Тодор Тодоров – общински съветник
Аз логиката ще я повторя, ако не сте я чули г-н Председател. Не може една от най-

големите групи съветници в ОбС Попово да няма представител в управлението на ОбС. Аз
мисля, че това беше тенденциозно, това беше някаква наказателна акция от вас спрямо
съветниците на ГЕРБ. Ние приемаме това по този начин и затова си изразяваме мнението с
гласуване.

Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред
17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Давам думата на кмета на Общината д-р Людмил Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово

Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н зам. областен управител, г-н
председател,

С ваше позволение и знание преди година и половина започнахме нещо, което
касаеше Община Попово като разход по едно дарение от Ото Водиченски – наш
съгражданин с австрийски паспорт. Тогава бях оптимист. Тръгнахме през нотариуса във
Виена като първа инстанция, втора инстанция техен районен съд и споделих след
заседанието, което беше почти цял ден пред вас, че вече съм песимист. Тогава с ваше
разрешение се опитахме да си съберем поне разходите, които бяхме натрупали по тази
съдебна процедура по това дарение. Господин Хофман, нашият адвокат във Виена и г-жа
Вачева започнаха тогава да ме убеждават, че сме длъжни да продължим тъй като правото си
е и на наша страна. Трябваше да извършим още разходи за оценка на имота, да извадим
допълнителни средства за хонорар на г-н Хофман и естествено и по граждански договор и
на адв. Вачева. В момента разходите възлизат на 50 000 лева. Г-жа Вачева е готова с
доклада, помогна и г-н Хофман, който направи доклад и тя го е превела и нейното
впечатление, тъй като приключи тази сага оставам на вашето внимание оценката, работата
по този казус и крайния резултат.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Заповядайте адв. Вачева, с удоволствие ще Ви изслушаме.

Адв. Веселка Вачева
Уважаеми господин Кмете, дами и господа общински съветници,
Първо ще започна с две корекции позволявам си – разходите са 59 247 лева, не са 50

хиляди. След като приключихме с първото по делото заседание, когато г-н Веселинов с
основание беше доста разочарован и реши да прекрати по-нататъшните процедурни
въпроси положението беше следното: беше взето решение да се претендират 35 000 евро и
евентуално, ако отсрещната страна продаде имота в рамките на една година да ни бъдат
изплатени още 65 000 евро от тях. Това беше едно предложение, което дойде така съвместно
и с други хора, приятели на Община Попово, живущи във Виена, което аз и г-н д-р Хофман
категорично не одобрихме, още повече че в него беше заложена една клопка, ако биде
продаден имота след тази една година в никакъв случай нямаше да имаме основание да
искаме и тези 65 000 евро. Но аз не се сърдя на г-н д-р Веселинов, защото и аз на негово
място така щях да реагирам, все пак той искаше да покрие поне направените разходи.

Една основна стъпка, която успях да постигна след тази дата – 13 март 2014 г. е, че
успяхме заедно с австрийския адвокат да убедим нотариуса, който през цялото време се
стараеше да не признае, че г-н Водиченски не е свръх задлъжнял, а всъщност има активи в
неговото наследство и така успяхме да постигнем, че на 4 септември 2014 аз получих от
нотариуса една нова справка за финансовото състояние на г-н Водиченски, където той пак



се беше опитал с едни двадесет и няколко хиляди евро да ни отреже, но въпреки всичко
беше принуден там да признае и за откраднатия мерцедес, за който аз разказвах миналия
път, да признае, че има монети в сейф, че има пари в сейф, че има ценни книжа г-н
Водиченски. И така от свръх задлъжнял той изведнъж се оказа с наличност от 234 991 евро.

От там насетне ние започнахме борбата за някакъв вид преговори с отсрещната
страна, за да не образуваме по-нататъшни разходи на общината. Междувременно бяхме
намерили 9 свидетели, от които всички сме събрали писмени показания и всички бяха
изразили своето съгласие, една част от тях са българи – единия е опериращия хирург, когото
лично аз намерих в „Токуда”, плюс едно българско семейство, което е организирало
погребението на г-н Водиченски. Всички бяха съгласни да свидетелстват в това число и
хора от австрийска страна – личната лекарка на г-н Водиченски, и хора от самия град.

Но след преценка с господин кмета решихме, че тези девет човека, ако трябва да
бъдат закарани да свидетелстват в Австрия, това ще доведе до утежняване на разходите на
Общината, затова тръгнахме на вариант да се мъчим да постигнем споразумение с
отсрещната страна. Тук има една любопитна подробност, че в хода на втората част за която
разказвам те смениха своята адвокатка два пъти и привлякоха за адвокат д-р Елизабет
Шойба , която е член на Управителния съвет на Виенската адвокатска камара, адвокат с
доста голям стаж и авторитет.  Именно тя се опита при оценката, за която аз много молих д-
р Веселинов и той накрая се съгласи да я поръчаме. Говоря за пазарната оценка на имота,
както се очакваше тя възлезе на 351 хиляди евро. Г-жа д-р Шойба в този момент реши, че
трябва да свали половината от нашата стойност с 5 %, защото видите ли се касае за един
имот, който се разпределя на две половини – половината е на Водиченски, а другата
половина се пада на съпругата му. И тя реши, че нашата половинка тя трябва да я оцени с 5
% по-малко или 351 000 евро разделени на две и от нашата половина свалят 5 % заради
това, че имота не бил видите ли цял. Това нещо успяхме да го преборим и към калкулацията
за която преди малко ви споменах към 234 791 евро прибавихме тези 5% - 26 500 – това
стана на съвещанието, когато бяхме с кмета във Виена на последната фаза. Съдийката беше
принудена да го признае това нещо и така сумата нарасна на 261 291 евро.

От всичката тази сума имам справка са извадени разходите за нотариуса, за различни
съдебни такси във Виена и за съдебните такси пред втората инстанция на Районния съд. Те
възлизат на 14962 евра. Една трета от остатъчната сума се припада като запазена част на
извънбрачния син на г-н Водиченски, който се появи от Мюнхен. И той както в началото
нямаше никакви претенции, така естествено каза, че си иска запазената част. Против, което
ние не можем и нямаме нищо. Тя възлиза на 89109 евра. И финално калкулацията беше на
169 519 евра, които трябваше ние да получим.

От това стъпало започнаха нашите преговори с отсрещната страна, на които
присъства д-р Веселинов. Започна една дълга сага – отсрещната страна обясняваше, че
другата наследница на съпругата е малка, че е студентка, че нямат пари и т. н. Аз съм
разказвала и преди, че там не бяха много читави нещата, но решихме да не задълбаваме в
тази история. Така или иначе те се бяха снабдили с документи – истински или не,  не сме ги
оспорвали. Въпроса беше да получим все пак нещо от нашето си, което ни се пада. Те дълго
време не вярваха, че ние въобще ще тръгнем на този процес, но в момента в който след
първото по делото заседание видяха на къде клонят нещата, дори австрийската съдийка
нямаше как да не признае, че правото е на наша страна и така или иначе, ако продължим
процеса ние щяхме да си победим. За да не се образуват допълнителни разноски от наша
страна и от тяхна страна в крайна сметка те кандисаха и ни предложиха с писмо 100000 евро
с аргументите, че не могат да съберат повече и т.н. дълга беше историята.

Имам някъде повече от 130 мейла има писмено, отделно телефонните разговори с
Австрия. Цялата тази кореспонденция съм я събрала, тя е тук, разпечатала съм я тук е в
папка в общината. Освен това съм разпечатала три папки, които смятам да ги оставя тук
като архив плюс тези документи най-важните, които нося в момента и също ще ги оставя.

Държа да го кажа това, тъй като не желая да остават не само общинските съветници,
но и въобще община Попово с някакво погрешно впечатление, че финалните разговори бяха



много тежки и ние се съгласихме на 120 000 евра да получи общината по простата причина,
че изтъкнахме аргументи, че те за нищо на света не могат повече пари да намерят, че са им
необходими три години едва ли не за да търсят кредити, за да продават имота, да го изнасят
на публична продан, пък видите ли те не искали да го изнасят, нещо, което влачеше след
себе си допълнителна процедура при нотариус в Австрия, за което трябваше ние да
плащаме и взехме решение да се съгласим с тези 120 000 евро.

Сега, това нещо как се случва там, това един много важен момент, който искам да го
знаете. Тук са калкулациите на австрийския адвокат кое колко му е струвало. За тази оценка
също искам да допълня, която ние поръчахме съдебната оценка за пазарната стойност
Община Попово няма да плаща, тъй като по закон трябва да плати този, който всъщност
приема наследствените права. Ние с тези пари ще се откажем от нашите наследствени
права, а онези, които ги поемат са длъжни да платят тези разходи, така че това също не ни
тежи като задължение.

Имаме сключено съдебно споразумение пред съдийката където двете страни са се
подписали – д-р Веселинов, д-р Шойба и самата съдийка, където има две отлагателни
условия. Едното отлагателно условие е изискуемо, а именно, че в техния закон процедурата
е такава, че те трябва до 31 януари да потвърдят въпросното споразумение, тоест то се
връща назад към нотариуса, който е започнал процеса, към тоя който е бил назначен като
управител на наследството, той също трябва да го получи и всички тези писмени преписки
отнемат известно време, поради което беше нужно този един месец, защото беше коледа и
нова година и те до 15 януари почти не функционират. Тоест до 31 януари всичките тези
преписки приключват. Съдът заверява решението, че е информирал всички заинтересовани
страни и до 28 февруари е поето задължение тези пари да бъдат приведени по сметката на
общината.

Това е, което мога да кажа с днешна дата. За съжаление парите не са тук сега за да
мога да се ударя в гърдите и много да се израдвам. Моля се и аз на господ за да мога на 1
март да чуя това нещо от главната счетоводителка.

Току що говорих с адв. Хофман по телефона, той твърди че за сега нещата се
развиват както следва. Това е което мога да кажа с днешна дата. Мисля, че няма да сте
недоволни все пак нали успяхме нещо да постигнем, при положение, че началната,
изходната точка беше такава, че въобще не трябва да се пипа това дело, че то е свръх
задлъжняло, че няма да има никаква полза за общината.

На мен ми се обади и консулката нашата бившата от Виена, даже имам писмо с
вчерашна дата, тя вече е член на политическия кабинет на посолството ни в Австрия г-жа
Узунова. Тя също беше с нас на едно от заседанията, индулгирана е в цялата история, аз я
информирах, праща поздрави на г-н Веселинов, когото познава лично.

Предполагам, че все пак постигнахме приличен резултат. Това е, което мога да кажа.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Вачева. Колеги, въпроси имаме ли?

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Произхода на Ото Водиченски е от Ковачевец. Приблизително може да сметнете

двеста тридесет и повече хиляди лева до края на февруари ще постъпят и тези пари вие
допълнително ще разпределите за капиталови намерения в общинския бюджет.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате ли други въпроси. Преди да приключим официално обявявам, че

следващата сесия ще бъде на 12 февруари. Ще обсъждаме само бюджет, тъй като бюджета е
входиран и имаме срок да го обсъдим.



Поради изчерпване на дневния ред закривам четиридесет и второто
заседание на Общински съвет Попово.

Благодаря ви за участието !
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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: ................................................

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................................
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................................
/ ЗЕХРА  МУСТАФОВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...................................................
/ ХАСАН ХАСАН /

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


