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ПРОТОКОЛ    № 44

Днес 26.02.2015 г. / четвъртък /  в залата на втория етаж на Община  Попово се
проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет –
Попово.

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

На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения.

Откривам ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТОТО заседание на ОбС Попово.
Уведомления за отсъствие от заседанието са постъпили от Иван Райков, по

здравословни причини и Бехти Бейтулов, който е извън страната. Мая Димитрова е подала
молба за предсрочно прекратяване на правомощията и като общински съветник. Преписката
е предадена на Общинска избирателна комисия и да се надяваме, че на другото заседание в
групата на ПП ГЕРБ ще има ново попълнение.

На заседанието присъстват зам. областния управител Стефан Иванов, кмета на
Общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмет инж. Божанова, зам. кмета Емел Расимова, зам.
кмета Трифон Трифонов, служители от общинската администрация.

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 14
точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на Общината д-р Л.
Веселинов относно : Приемане на решение за изменение и допълнение на Решение № 518
по Протокол № 39 от 30.10.2014 година.

Предлагам тя да влезе като точка 13 от Дневния ред.

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.

Гласуваме : ЗА ЗА - 25
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:

1. Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г.
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2. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.

3. Прекратяване на договор за концесия върху язовир „Баба Тонка”.

4. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2015 г., приета с Решение № 549 по Протокол № 42/29.01.2015 г.

5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на
имот № 074035 по картата за възстановена собственост на землището на с. Априлово,
община Попово, обл. Търговище с цел изграждане на „Кравеферма до 600 лактиращи
крави”.

6. Съгласуване на годишен план за дейността по вътрешен одит.

7. Приемане на решение за допълване на Договора за предоставяне на управление на
земи и гори от общинските горски територии, сключен на 16.02.2015 година.

8. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето за 2015 година.

9.  Отпускане на едногодишна стипендия за стимулиране на творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби.

10. Проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи
на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.

11.  Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
застрояване на имот с идентификатор 57649.93.14 по кадастрална карта на землище
гр. Попово.

12. Пекратяване на съсобственост между Община Попово и „РОСА” АД в УПИ ХХ и
УПИ ХХІІ от кв. 4 по регулационния план на гр. Попово, чрез изкупуване частта на
Общината.

13. Приемане на решение за изменение и допълнение на Решение № 518 по Протокол
№ 39 от 30.10.2014 година.

14. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово

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

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 26
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред
1. Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 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 проведе редовно заседание на 24 февруари в 12 часа. Участие в
заседанието взеха представители на общинска администрация. Тя беше в пълен състав и с
четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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

Вчера нашата комисия от 16 часа проведе своето заседание в пълен състав в
присъствието на членове на общинската администрация. След разглеждане на материалите
по първа точка с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Въпреки, че в дневния ред на днешната сесия съгласно разпределението на
председателския съвет са включени доста важни точки, които трябваше да разгледа нашата
комисия на насроченото на 24 февруари заседание присъствахме само двама от членовете на
комисията и тъй като в нашия Правилник е записано, че комисията заседава само в състав
от минимум трима човека не проведохме заседание. Поради това не мога да докладвам и
становището на комисията и по другите точки в дневния ред на днешната сесия.
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 по точка 1. Съгласно Закона за публичните финанси Кметът на общината
разработва Бюджетна прогноза на общината със съдействието на кметовете на кметства и
кметовете на райони. На базата на указания по чл. 67 ал. 6 и чл. 82 ал. 4 допусканията за
развитие на региона, приетите от ОбС Стратегия, Прогноза за развитие на общината и
Общинския план за развитие, фискалните правила и ограничения определени от този закон,
предложенията на местната общност, предложенията на второстепенните разпоредители с
бюджет от по-ниска степен, както и на бюджетните организации с общинска собственост.
Ние като ОбС одобряваме Бюджетната прогноза по предложение на Кмета на Общината,
каквото евентуално ще стане по точка 1, а Кмета на Общината представя в Министерството
на финансите Бюджетната прогноза в сроковете определени с бюджетната процедура.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Нашата комисия заседава вчера в присъствието на представители на общинска
администрация и с два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финнаси, т. 2.1.5 з) от Решение №62/30.01.2015 г. за Бюджетната процедура за 2016 г. на
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и



Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на финансите,
Общинският съвет

РЕШИ

1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8
Прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на финансите.

2. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2016–2018 г. на Община Попово
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на
финансите.

3. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016-2018 г. на
Община Попово съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на
Министерство на финансите.

4. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови
договори за заеми за периода 2016-2018 г. на Община Попово съгласно Приложение №6в
към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на финансите.

5. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и
структурните фондове за периода 2016-2018 г., съгласно Приложение 1а и прогноза за
сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно Приложение
1б.

6. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за периода
2016-2018 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година.

7. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2016-2018 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на
финансите.

8. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016-2018 г. на
"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на
Министерство на финансите.

9. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови
договори за заеми за периода 2016–2018 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение
№6в към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на финансите.

10. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за
периода 2016-2018 г.

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 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 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Иван Стойков Райков ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
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 - 21
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 5

Решението се приема !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 564

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните
финнаси, т. 2.1.5 з) от Решение №62/30.01.2015 г. за Бюджетната процедура за 2016 г. на
Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане,
приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Попово и
Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на финансите,
Общинският съвет



РЕШИ

1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни
приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно Приложение №8
Прогноза за периода 2016-2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на финансите.

2. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2016–2018 г. на Община Попово
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на
финансите.

3. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016-2018 г. на
Община Попово съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на
Министерство на финансите.

4. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови
договори за заеми за периода 2016-2018 г. на Община Попово съгласно Приложение №6в
към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на финансите.

5. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и
структурните фондове за периода 2016-2018 г., съгласно Приложение 1а и прогноза за
сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, съгласно Приложение
1б.

6. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за периода
2016-2018 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната година.

7. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2016-2018 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД
съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на
финансите.

8. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2016-2018 г. на
"МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на
Министерство на финансите.

9. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови
договори за заеми за периода 2016–2018 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение
№6в към Указания БЮ №1/11.02.2015 г. за подготовката и представянето на бюджетните
прогнози на ПРБ за периода 2016-2018 г. на Министерство на финансите.

10. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за
периода 2016-2018 г.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев - председател на ОбС Попово

Тук нямаме становища на комисии, позволете ми да прочета проекта за решение,
след което ще го обсъдим.



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 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г., в размер на 1 076.03 лв.

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 ЗА:

ЗА - 26
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 565

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 01.10.2014 г. до 31.12.2014 г., в размер на 1 076.03 лв.

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Прекратяване на договор за концесия върху язовир „Баба Тонка”.
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 с пет 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 с четири гласа ЗА подкрепя проекта 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. 8 от ЗМСМА, чл. 75, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 77 от
Закона за концесиите и  чл. 38, т. 2  от  договора, Общинският съвет

РЕШИ



1. Прекратява договор за концесия от 02.08.2012 г. върху язовир „Баба Тонка”
с концесионера „Фиш индустрия - 2000” ЕООД. по взаимно съгласие след изтичане на срока
на шест месечното писмено предизвестие, считан от 12.02.2015 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.
Тодор Тодоров – общински съветник

Понеже стана честа практика да прекратяваме концесии по взаимно съгласие искам
да попитам все пак, посочила ли е фирмата причини, защо се отказва от концесията? Все
пак това е важно за нас, защото виждаме, че падат доста концесии напоследък.
Красимира Славева – общинска администрация

Уважаеми общински съветници, аз не смятам, че сме прекратили много, прекратихме
една единствена концесия. Тя беше за язовир Берковски, където всъщност Общината
нямаше възможност да предостави условия за извършване на инвестициите предвидени от
концедента – също беше по взаимно съгласие. В случаите, когато договора се прекратява по
взаимно съгласие не се изисква обосновка. Обосновка изискваме, когато се налага някакво
допълнително споразумение. Не го изискваме ние, а закона го изисква.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Благодаря на госпожа Славева. 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 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 ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
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 - 26
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 566

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 75, ал. 1, т. 2 и ал. 2 и чл. 77 от
Закона за концесиите и  чл. 38, т. 2  от  договора, Общинският съвет

РЕШИ

1. Прекратява договор за концесия от 02.08.2012 г. върху язовир „Баба Тонка” с
концесионера „Фиш индустрия - 2000” ЕООД. по взаимно съгласие след изтичане на срока
на шест месечното писмено предизвестие, считан от 12.02.2015 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. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2015 г., приета с Решение № 549 по Протокол № 42/29.01.2015 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

Зачитам ви проекта за решение.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и чл. 14 ал. 1 и 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска

собственост за 2015 г. както следва:
В раздел ІІІ се прави следното допълнение:
Т. А – УПИ І в кв. 74 по регулационния план на с. Садина с площ от 4115 кв.
м.

2.   Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно
наддаване за определяне на наемателя.

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.

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



Гласуваме 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 ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
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 - 26
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

РЕШЕНИЕТОСЕ ПРИЕМА !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 567

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и чл. 14 ал. 1 и 2 от
Закона за общинската собственост и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2015 г. както следва:
В раздел ІІІ се прави следното допълнение:
Т. А – УПИ І в кв. 74 по регулационния план на с. Садина с площ от 4115 кв.
м.



2.   Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно
наддаване за определяне на наемателя.

Преминаваме към пета точка от Дневния ред
5. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване на
имот № 074035 по картата за възстановена собственост на землището на с. Априлово,
община Попово, обл. Търговище с цел изграждане на „Кравеферма до 600 лактиращи
крави”.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник

По точка 5 нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно ЗУТ
разрешение за изработване на Подробен устройствен план се дава с решение на ОбС по
предложение на Кмета на Общината. По този ред се разрешава и изработването на проект за
ПУП на селищно образование с национално значение, както и на поземлени имоти извън
границите на утвърдените територии. Разрешение за изработване на проект на ПУП може да
се даде от органите по ал. 1 и 4 и по искане и за сметка на заинтересованите лица,
собственици на поземлените имоти, концесионери и лица, които имат правото да строят в
чужд имот по силата на Закона или други лица определени в Закона. Разрешенията по чл.
124 и 124а се одобряват заданията по чл. 125. Разрешенията по чл. 124а ал. 5 се издават в
едномесечния срок от постъпване искането за разрешение като решението на ОбС и
заповедите на Кмета на Общината по чл. 124 и 124б, трябва да бъдат обявени съгласно
АПК.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл.
124 б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за Подробен

устройствен план – План за застроявне и план-схеми на техническата
инфраструктура на имот № 074035 по КВС на землището на с. Априлово, общ.
Попово, обл.Търговище, с цел обособяване на двор за застрояване без промяна на
предназначението на земеделската земя за изграждане на „Кравеферма до 600
лактиращи крави”.
Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №
19/25.10.2012 г. за застрояване в земеделските земи и в съответствие с техническо
задание по чл. 125 от ЗУТ.

2. Общински съвет гр.Попово одобрява техническо задание за проектиране на ПУП –
ПЗ за поземлен имот  № 074035 по картата на възстановената собственост за
землището на с. Априлово, общ.Попово.

На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Колеги имате ли въпроси по отношение на докладната записка? Няма. Преминаваме
към гласуване.

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 № 568

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал. 1 и ал. 5, чл.
124 б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ ,   Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет гр. Попово разрешава изработване на проект за Подробен

устройствен план – План за застроявне и план-схеми на техническата
инфраструктура на имот № 074035 по КВС на землището на с. Априлово, общ.
Попово, обл.Търговище, с цел обособяване на двор за застрояване без промяна на
предназначението на земеделската земя за изграждане на „Кравеферма до 600
лактиращи крави”.
Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба №
19/25.10.2012 г. за застрояване в земеделските земи и в съответствие с техническо
задание по чл. 125 от ЗУТ.

2. Общински съвет гр. Попово одобрява техническо задание за проектиране на ПУП –
ПЗ за поземлен имот  № 074035 по картата на възстановената собственост за
землището на с. Априлово, общ.Попово.
На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред
6. Съгласуване на годишен план за дейността по вътрешен одит.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Позволете да прочета проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация, във връзка с чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор / обн. ДВ бр. 27 от 31.06.2006 г., изм. и доп.... бр. 15 от 15.02.2013 г. в
сила от 01.01.2014 г./ , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово съгласува:

1.1. Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Попово за 2015
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 - 20
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 5

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 569

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация, във връзка с чл. 27 ал. 2 от Закона за вътрешния одит в
публичния сектор / обн. ДВ бр. 27 от 31.06.2006 г., изм. и доп.... бр. 15 от 15.02.2013 г. в
сила от 01.01.2014 г./ , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово съгласува:

1.1. Годишен план за дейността на Звеното за вътрешен одит в Община Попово за 2015
година.

Преминаваме към седма точка от Дневния ред
7. Приемане на решение за допълване на Договора за предоставяне на управление на
земи и гори от общинските горски територии, сключен на 16.02.2015 година.
Вносител : д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово

Колеги, имаме предложение от моя страна направено, тъй като по точката, която
трябва да разглеждаме имаме внесен нов материал с вчерашна дата. Поканили сме
представители на Горското стопанство да присъстват на заседанието, но поканата е за 10
часа, а ние по-бързо стигнахме до тази точка имате ли нещо против да прескочим тази точка
и да продължим с другите, а когато дойде техен представител да я разгледаме.
Тодор Тодоров – общински съветник

Ами все пак зам. областния управител е тук и имаме и Правилник, гласувахме и
дневен ред, аз не знам нека г-жа Денева да каже това възможно ли е? Ето и тя казва, че
почивка е най-редно. От групата съветници на ГЕРБ искам почивка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам почивка 15 минути.
Продължаваме работа. Преди да дам думата за становище на комисиите давам

думата на г-н Кмета.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници,
Така се случи, че в мое отсъствие, но това разбира се ви благодаря за проявеното

разбиране Вие гласувахте първо за предоставяне управление, стопанисване на общинския
горски фонд на държавното Лесничейство, а в последствие гласувахте и условията на
договора. Имаше и някои неясноти във връзка с разходите, които трябва, фактическите
разходи да се окажат и при работа на двете счетоводства се стигна до споразумение тези
разходи, които върши лесничейството да бъдат опоменати. Днес е на Вашето внимание
докладната записка като уточнява какви са разходите.

Междувременно вчера постъпи нов материал от Черни Лом до мен за съгласуване на
годишния план за ползване на дървесина от земи и гори общински горски територии. На
основание чл. 4 ал. 2 от вече подписания вече договор е необходимо на общинските
съветници да се представи този  годишен План за ползване на дървесина от нискостеблени
гори, земи от общински горски територии.



Да се върна малко назад – в продължение на две три години ние нямаме специалист с
висше образование, към общинска собственост, който да се занимава с проблемите на
общинските гори. Това даде отражение и тези три четири години ние не сме добивали по
план от маркирани преди това гори, въпреки че провеждахме търгове, търговете бяха
обжалвани по различни причини. Приходи в общината нямаше. Продължавам по-нататък.
Ние държахме в структурата двама човека, които са в невъзможност да осигурят (предвид
средното си образование) експертната работа в общински гори. Правил съм възможното да
търся специалисти, но единните тарифи на заплащането правиха бяха проблем да намерим
такива специалисти. Започна посегателство върху общинския горски фонд. Особено есента,
зимата, на територията на с. Тръстика, донякъде и Еленово вече действат такива групи,
които използват временното състояние – аз не обвинявам горската стража, която си е на
подчинение към Лесничейството, но и те нямат интерес и не ни помагаха съвместно с
полицията. Това, което сме можели да направим, ние ги знаем хората. Тези хора дори
събираха подписка, когато гласувахме тук за продажба на горите, правиха протести на
площада. Тогава с полицията ги укротихме. Истината беше, че се засягаше техния интерес.
Интересът беше да добиват безпроблемно от общинския горски фонд дървесина и да я
продават. То си личи и сега като върви Държавното Лесничейство и маркира дървесината
какви поражения са направили. Беше хванат един бус, една година стоя, но с решение на
разградския съд го освободихме. Имаше случаи на каруци конфискувани също. И аз със
радост приех предложението на Лесничейството да работим по този начин, за това Ви
благодарих и в началото. Ние нямаме този капацитет да се занимаваме с малкото площи,
които имаме и даде възможност тези площи да издържат и Общинско лесничейство, което
бяхме създали преди години и го закрихме. Има си лесоустройствени планове, те като
специалисти ги съгласуват с дирекцията им в Шумен. За сега искат от нас, тъй като вече 2
месеца е пропуснат от 6 месеца възможни да се добива дървесина, а трябва и търгове да се
правят. Искат да съгласуват този годишен план, освен докладната записка, която днеска Ви
представям. Аз съм готов този въпрос да не го поставям и да го вкараме в следващата сесия,
но това значи да изпуснем още един месец, докато проведат търговете и ще остане само
може би май или юни едва ли два месеца да извършват тази изостанала сеч, която в
продължение на 3-4 години не е вършена.

Затова днес поканих инцидентно признавам си специалисти, но инж. Гогов имал в 10
часа съвещание в Шумен. Благодаря на зам. директора Снежина Братанова, че е тук и по
всички въпроси, по които аз не съм компетентен предполагам голяма част от Вас също не
могат да отговорят на тези въпроси да използваме нейното присъствие за разяснение и да
приемем по-нататък  да преминем към приемане на решението. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги както разбрахте въпроса трябва да бъде разделен на две. Първата част както
разбрахте е промяна в Договора, къде се уточнява какво представляват тези преки разходи
по отношение на добиване на дървесината и втората част е това направено предложение за
одобряване на годишния план за ползване на дървесина, който е на разположение при д-р
Веселинов, но който ние така или иначе не сме видeли. Въпросът тук е дали този план да
тръгнем да го обсъждаме в момента и ако имаме конкретни въпроси да бъдат зададени към
представителя на Горско Стопанство или да го оставим за следващата сесия. Така, че
поставям този втори въпрос на обсъждане. Чакам от Ваша страна мнения по въпроса, и ако
решим, че бихме могли да го обсъждаме в момента да задаваме въпроси по същество. Така,
че имате думата. Може би е добре да чуем мнение от всички групи съветници.
Тодор Тодоров – общински съветник

Ние изразихме подкрепа за този договор, защото както каза и кмета видяхме, че в
продължение на 4 години Общината не успя да се справи, поради липса на кадри, липса на
ресурс и в края на краищата специалистите са в Държавното стопанство. Те разполагат с
необходимата техника, с необходимия кадрови капацитет за да си свършат работата. Всички
са хора, които са завършили точно тези специалности и имат необходимите знания, опит и
умения, така че това, което правят те ще го направят както трябва и според мен най-добре е



така да се действа. Аз доколкото разбрах през тези 4 години имаме някаква сеч. Имаме
някакви приходи. Г-н Веселинов, каза, че въобще нямаме, но се цитираха, когато
гласувахме Договора някакви приходи от някаква сеч, която разбира се не задоволява това,
което имаме. Още повече е притеснително, че в момента има посегателство върху
общинската собственост, така че според мен сме изтървали доста време за да отлагаме
нещата. Готов съм да ги решаваме, съгласен съм напълно с Кмета, че не трябва да ги
отлагаме и да даваме на хората да си вършат работата. Това е мнението и на цялата ни
група.
Найден Иванов – общински съветник

Аз също изразявам мнение, че трябва да разгледаме плана, но въпросът ми е малко
назад във времето, става въпрос, че всяка година има една точно определена квота за сеч.
Ние близо три години не сме я използвали, което реално вдига квотата на много сериозен
процент от горите, които притежаваме. Така, че въпроса ми е съвсем конкретен колко има
намерение Държавното лесничейство да добие в рамките на тази година?
Д-р Румен Русев – общински съветник

Нашата група от общински съветници „ЗАЕДНО” е за обсъждане на плана за сеч още
на днешната сесия. Благодаря.
Веселин Несторов – общински съветник

Уважаеми колеги, ние сме малка парламентарна група, но нашето мнение е следното
– колкото повече мерки се вземат срещу престъпниците на територията на общината
респективно държавата, и се вземат мерки против тях ние тези мерки ще ги подкрепяме и
сме ЗА приемането на докладната. Благодаря.
Нурхан Нуриев – общински съветник

Ние също сме за разглеждане на докладната. Искаме да направим едно
разграничение между ползването на ресурса в горите и почистването на речните корита.
Мисля, че това е в резон с последните събития, негативни, които сполетяха България,
наводненията. Мисля, че трябва да мислим и в тази насока с превенция. Благодаря.
Хасан Хасан – общински съветник

Оказа се, че нашата група е една от най-малките. Но да дойда на въпроса за точката.
Ние сме ЗА дискусиите да приключваме с тази точка, да не бавим повече, и без това е
забавено достатъчно. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Да дадем думата на г-н Кмета да отговори на въпроса на г-н Нуриев и след това ще
дадем думата на представителя на горското.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

За поставения въпрос от ДПС за деретата. Ние още миналата година изготвихме
такъв проект – изчислено е 729 хиляди лева ни трябват опасните места, които са по
поречието на Лом, тръгваме от Априлово, преди това Марчино, Светлен, слизаме Кардам,
поречието следва към Зараево и Садина. Подписан е такъв протокол между ведомствената
комисия и е внесен в Министерски съвет – комисията по стихийни бедствия. Освен тези
пари, които искаме за почистване на деретата, това става изрязване на дървесната маса, с
техника изгребване на земна маса, и освобождаване на коритата, ние внесохме и втори
проект, вие знаете наводнението в Попово, което се получи преди няколко години –
продължаване изграждането на коритото на река Поповска. И то е около 700 хиляди. Два
проекта има внесени до сега в Комисията за стихийни бедствия. Изготвено е във връзка с
последното наводнение, което засегна най-много Светлен и после Априлово.
Документацията е вкарана в Областната администрация за съгласуване и отива отново във
Ведомствената комисия по стихийни бедствия. Още не сме готови със сумата. Имаме
обещание поне Поповската река на първия етап да бъде гласувано – това са двата моста
между Кооперативния пазар и втория мост при Механотехникума да бъде още това лято да
бъде ремонтиран като останалата част на коритото на Поповска река.

Очаквам за другите 720 хиляди лева за целта дървесината е маркирана. Ще
използваме техника Илиян Илиев за маркиране на тази дървесина и със заповеди да бъде



насочена на нуждаещите се преди всичко публични звена – пенсионерски клубове,
училища, читалища. Всичко останало, за което вие говорите във връзка с годишния план аз
не мога да отговоря и се радвам, че Снежина Братванова като зам. директор е тук и може да
ви даде пълно обяснение.
Снежина Братванова – зам. директор на Горско стопанство „Черни Лом”

Аз доколкото разбрах въпроса беше с колко ще се вдигне ползването, за да се навакса
изоставането в устройствения проект. Първоначално лесоустройствения проект е съставен
за 10 годишен период и според него от общински гори би трябвало да се добива по 8670
кубика. Но тъй като през последните две,  три години от общински гори не е добивано нито
един кубик . Това изоставане може да се навакса за останалите седем години като средно
годишно се добива по 11030 кубика стояща маса. А този годишен план, който сме Ви
представили за одобрение е за 2540 кубика стояща маса и тя е изключително и само от
акациеви гори. Искам да поясня само, че според закона за горите акацията се сече само 6
месеца в годината и това е зимния период, когато дърветата нямат листа. Тоест от 1
септември до края на месец март. И понеже вече сме края на месец февруари ние
направихме всичко възможно да маркираме тези 2540 кубика и да стартираме поне една
процедура за да може част по скоро в общината да има някакви приходи. За това съм Ви
изключително благодарна, че проявихте разбиране и поехте ангажимента да разгледате тази
точка за да можем да стартираме процедурата и някъде може би 10-11 март да пишем
позволителни и да започнем първата сеч, която ще е до края на март. Остатъците ще
започнат да се секат чак след 1 септември, защото Закона не ни позволява през лятото да
сечем акация. Тази дървесина, която сме ви представили, тези 2540 кубика те са 29 % от
годишното ползване, но ако смятаме с наваксването на изоставането те са само 23 %, от
това което трябва да се отсече за 1 година. В предвид на това, че вече загубихме два месеца
едва ли ще можем да отсечем напълно 11 000 кубика, но и 9-10 да отсечем, това са много.
Този план, въпреки че е годишен, такъв е образеца е само един частичен годишен план. И
ще Ви обясня защо Ви го представяме по този начин. Защото според Наредбата планът за
ползване за следващата година трябва да бъде представен още октомври месец. Но тъй като
тогава още договора не беше подписан ние просто не сме имали информацията, че трябва да
маркираме дървесина в общински гори. Затова тази година ще ни се наложи да маркираме
два лесфонда, тоест това, което ще сечем тази година и това, което ще ви предложим през
октомври месец за следващата година. То ще бъде целия лесфонд, тоест това което ще се
отсече за цялата 2016 година. Като за тази 2015 може би някъде юни месец ще се наложи да
гласувате още остатъка от дървесината.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Аз имам следния въпрос, тъй като ние трябва да направим някакъв проект за
решение, ние имаме някакво предложение, но трябва да съгласуваме масата кубици, която
трябва да запишем?
Снежина Братванова – зам. директор на Горско стопанство „Черни Лом”

Предлагам да запишем 11 000 куб. метра стояща маса. Стоящата маса е обема на
цялото дърво. А лежащата маса е това, което остава в гората след отсичането на това дърво
в смисъл такъв – лежащата маса е неизползваемата вършина, отпада и част от дънера, който
може да се отсече.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Добре. Съгласува годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от
общинските горски територии в размер на 11 000 куб. Метра стояща маса. Така ли да бъде?
Снежина Братванова – зам. директор на Горско стопанство „Черни Лом”

Да. Но в момента ние Ви предлагаме само 2540.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Приемаме, че няма да бъдат 11 000, а 2540 куб. метра стояща маса.
Веселин Несторов – общински съветник

През цялото време слушахме за сеч. Извинявам се за въпроса, обаче искам да знам
чува ли се нещо за залесяване, защото до момента само слушахме за сеч.



Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Вие знаете г-н Несторов и останалите общински съветници, че тук гласувахме в

Славяновския район, в Ковачевец по ОП усвояваме от есента за залесяване средства. Освен
това в предложението и в Договора, и в разговорите с Държавното лесничейство те имат
позиция и са си прави, това което усвояват, правят сеч и добиват дървесина, после
разходите за залесяване да минават тук според Договора и те също ще извършват това
залесяване по техни си лесоустройствени планове. Така поне за сега имаме договорка.
Снежина Братванова – зам. директор на Горско стопанство „Черни Лом”

Искам само да допълня това, че акацията е дървесен вид, който след като веднъж се
залеси три пъти се сече без да се залесява, защото този дървесен вид както ние се
изразяваме в лесовъдския жаргон е като троскот. Той просто се възобновява издънково.
Един път залесим ли акация, можем да я сечем три пъти за период от 60 години без да
залесяваме. Мога да допълня само, че в лесоустройствения план на общината има
предвидени 36 дка средногодишно залесяване и те са на тополови .... Тоест когато ви
предложим за сеч топола, това означава, че след това ще я кореним и на нейно място ще
залесяваме нова гора.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли ?
Адв. Росица Денева – общински съветник

Дали термина и съгласуване, или трябва да одобрим този годишен план? В Закона за
горите сигурно е посочено точно. Да не стане така, че да ни върнат решението.
Кристина Стефанова – юрисконсулт при Община Попово

Уважаеми общински съветници, чл. 7 ал. 4 от Наредбата за условията и реда за
възлагане на изпълнение на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти, гласи, че годишния
план се изготвя в срок до 31 октомври и се одобрява от кмета на Общината по решение на
ОбС , поради което аз подкрепям адв. Денева като считам, че точния термин би следвало да
бъде ОДОБРЕНИЕ НА ПЛАНА. Моето предложение е като точка 1 от решението да бъде
одобряването на плана, точка 2 да бъде допълването на Договора и т. 3 Възлагане на кмета
на общината организиране на взетите решения. Поради което основанията ще бъдат
следните: На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7 ал.
2 и ал. 4 от Наредбата за Условията и реда за възлагане на изпълнение на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти, чл. 4.2. и чл. 7.2., ал. 2 от Договора за предоставяне на
управление на земи и гори от общинските горски територии, сключен на 16.02.2015 г. ,
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, зачитам ви окончателния проект за решение проекта за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7 ал. 2 и
ал. 4 от Наредбата за Условията и реда за възлагане на изпълнение на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти, чл. 4.2. и чл. 7.2., ал. 2 от Договора за предоставяне на
управление на земи и гори от общинските горски територии, сключен на 16.02.2015 г. ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските

горски територии  в размер на 2540 куб. м. стояща маса.
2. Допълва Договор за предоставяне на управление на земи и гори от общинските

горски територии, сключен на 16.02.2015 г., както следва:
Член 2.2., ал. 4: „Преките разходи по ал. 1 се доказват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с

първични документи и справки‘‘.
Да се чете:



„Преките разходи по ал. 1 представляват разходи за залесяване, разходи за маркиране
на лес фонд и разходи за издръжка на двама горски стражари. Те се доказват от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с първични документи и справки‘‘.

3. Възлага на кмета на Община Попово да организира изпълнението на взетите
решения.

Преминаваме към гласуване на предложенията за промяна на предложението за решение.
Който е съгласен с така направената промяна в предложението за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:

ЗА - 26
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Предложението  СЕ ПРИЕМА.

Преминаваме към гласуване на самото решение. 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 ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
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 - 26
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0



Решението СЕ ПРИЕМА.

Р Е Ш Е Н И Е  № 570

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 7 ал. 2 и
ал. 4 от Наредбата за Условията и реда за възлагане на изпълнение на дейности в
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и
недървесни горски продукти, чл. 4.2. и чл. 7.2., ал. 2 от Договора за предоставяне на
управление на земи и гори от общинските горски територии, сключен на 16.02.2015 г. ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските

горски територии  в размер на 2540 куб. м. стояща маса.
4. Допълва Договор за предоставяне на управление на земи и гори от общинските

горски територии, сключен на 16.02.2015 г., както следва:
Член 2.2., ал. 4: „Преките разходи по ал. 1 се доказват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с

първични документи и справки‘‘.
Да се чете:
„Преките разходи по ал. 1 представляват разходи за залесяване, разходи за маркиране

на лес фонд и разходи за издръжка на двама горски стражари. Те се доказват от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с първични документи и справки‘‘.

5. Възлага на кмета на Община Попово да организира изпълнението на взетите
решения.

Преминаваме към осма точка от Дневния ред
8. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето за 2015 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

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

С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги изслушахме становищата на комисиите и по тази точка, позволете ми да ви зачета
проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 ал. 1 от
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общинският съвет

РЕШИ
УТВЪРЖДАВА Общинската програма за закрила на детето за 2015 година.

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

По отношение на програмата нямам въпроси и даже поздравявам вносителя, че тази
година значително много по-навреме я внася в сравнение с миналата година. Единственото
което имам е обратната връзка – тази програма дали се изпълнява и как се изпълнява?
Защото имам чувството, че точно там се късат нещата в изпълнението и контрола по тази



програма. И ми се струва, че е по-добре през годините да се дават някакви отчети. Какво
имам пред вид? Как стои въпроса с наркотиците в училищата. Има ли, няма ли, някой ще
застане ли и ще каже ли какво е положението? Мисля, че не трябва да си крием главата в
пясъка и да бягаме от проблемите. Как стои въпроса с участието на малолетни в
дискотеките, правят ли се проверки, ефективно ли е това? Има ли санкционирани родители
или не ? Така, че според мен програмата е много добра, и тя ще бъде наистина такава, ако се
изпълнява както трябва, включат се всички институции в изпълнението и контрола на тази
програма и я направим ефективна и ние да имаме представа какво става в града с нашите
деца, защото и пет програми да напишем, ако дискотеките са пълни до 12 часа с малолетни,
ако те пушат какво ли не, мисля, че няма да има смисъл от тази програма. Така, че да се
обърне малко по-голямо внимание за контрола и изпълнението и да има някакви отчети за
свършената работа. Иначе съм ЗА програмата, нямам нищо против, нямам въпроси към нея.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Благодаря г-н Тодоров, аз това го приемам като препоръка. Има ли други въпроси по
отношение на програмата? Не виждам. Преминаваме към гласуване на точката от дневния
ред.

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

Гласуваме ЗА :
ЗА - 26
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 571

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3 ал. 1 от
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общинският съвет

РЕШИ
УТВЪРЖДАВА Общинската програма за закрила на детето за 2015 година.

Преминаваме към девета точка от Дневния ред
9.  Отпускане на едногодишна стипендия за стимулиране на творческите заложби и
потребности на деца с изявени дарби.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

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

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

Зачитам проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2от ЗМСМА, чл. 5а от Закона за закрила на
детето и чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби във връзка с Приоритет 7 т. 2 към 2.1 от Общинската програма за
закрила на детето за 2015 г., Общинският съвет



РЕШИ

1. Отпуска едногодишна стипендия в размер на 2 400,00 /две хиляди и
четиристотин лева/, разпределени по 200,00 /двеста/ лева ежемесечно на
Кристина Тихомирова Иванова за нейното развитие и участието и в
подготвителни курсове, считано от 01.01.2015 година.

2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на
взетото решение.

Имате думата за въпроси по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник

Аз искам да кажа, че се гордея, че съм в този ОбС, когато Кристина спечели „Гласът
на България” . Така, като се връщам назад във времето, не мисля ,че някой друг е направил
нещо такова от такъв ранг в историята на Попово. Мисля, че това даде добра реклама на
града ни и тепърва може би ще бъде също много добра реклама на града. Моето мнение е,
че можем да дадем максималния размер на стипендия на това момиче, за да му дадем
максимален шанс за реализация. И искам да предложа тази стипендия да бъде една
минимална работна заплата, не мисля, че ще ощетим общината с още 2 000 лева. Ако това е
възможно като законово основание и да се направи нещо с бюджета, но ако можем да дадем
максимален размер за това, което е направило и това което ще прави имам конкретно
предложение да определим тази стипендия на една минимална работна заплата.
Атанас Атанасов – общинска администрация

Именно това беше причината, поради която избързахме с изготвянето на Програмата
за закрила на детето, срока там е края  на април месец. Постарахме се да разработим
програмата, благодаря на г-н Тодоров, че беше оценена така добре. В приоритетна област 7
т. 2.2.1 – е в рамките на утвърдения бюджет на общината. Тази година сме заложили за
стипендии средствата от 3 000 лева. Обосновката ни е следната, че Наредбата за закрила на
деца с изявени дарби, която под егидата на МО и МФ. Там една годишна стипендия е в
размер на 1620 лева, което значи по 135 лева месечно. Заради това и нашето предложение
беше и 200 лева. Мисля, че през миналата година Вие гласувахте и отпускане на еднократна
финансова помощ в размер на 340 лева по Правилника за отпускане на финансови помощи
към общината. Тъй като вече бюджета е приет би следвало със следваща актуализация.
Тодор Тодоров – общински съветник

Оттеглям си предложението. Но просто винаги се получава така, че слагаме каруцата
пред коня. При вече гласуван бюджет ние предлагаме една стипендия, която трябва да
одобрим. И нямаме право да се движим нагоре в размера. Съгласен съм с това, надявам се
при една следваща актуализация на бюджета евентуално, ако това момиче се развива добре
и наистина има нужда да му помогнем малко повече. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Аз имам и друго предложение. Ако всички ние се обединим около идеята, че тя
заслужава имаме и възможност за частни дарения. Всеки един от нас би могъл на базата на
това колко би могъл да допринесе за развитието да дари някаква част от възнаграждението,
което получава. Ето, аз например съм готов да го направя това нещо в размер на една
месечна заплата, така че който друг желае това може да го подкрепи. Аз заявявам, че съм
готов да подкрепя с една месечна заплата, ако някой друг иска да го направи това нещо
заповядайте. Това е талант от града, който трябва да бъде подкрепен. И ние сме хората,
които трябва да го направим тука. Така. Оттегляте си предложението. Благодаря на г-н
Тодоров.

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 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 ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА

ЗА - 25
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 572

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2от ЗМСМА, чл. 5а от Закона за закрила на
детето и чл. 12 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца
с изявени дарби във връзка с Приоритет 7 т. 2 към 2.1 от Общинската програма за
закрила на детето за 2015 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Отпуска едногодишна стипендия в размер на 2 400,00 /две хиляди и

четиристотин лева/, разпределени по 200,00 /двеста/ лева ежемесечно на
Кристина Тихомирова Иванова за нейното развитие и участието и в
подготвителни курсове, считано от 01.01.2015 година.

2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на
взетото решение.



Колеги, позволете ми да предам управлението на заседанието на г-жа Мисирджиева,
защото на мен ми се налага по лични причини да отсъствам от тук нататък. Надявам се, че
имаме няколко точки, които ще бъдат разгледани конструктивно и на края на сесията г-жа
Мисирджиева ще направи няколко съобщения. Така, че благодаря за днешното заседание,
но извинете ме наистина ми се налага да напусна. Приятна работа Ви желая.

Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС
Преминаваме към десета точка от Дневния ред
10. Проект на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи
на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.
Вносител: Никола Тошков – общински съветник

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

С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.
Венета Мисирджиева – зам. 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.
Венета Мисирджиева – зам. 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.
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово

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

С три гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово

Давам думата на Никола Тошков -. Вносител на докладната.
Никола Тошков – общински съветник

Благодарение на адв. Денева и г-жа Радева видях две грешки в предложението за
решение и бих желал да ги коригирам. А именно – в т. 1 от Решенията да отпадне думата
Проект - Общински съвет Попово приема ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на
семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията
на Община Попово.

И в точка 2 ОбС на основание раздел ІІ, член 4 т. 1 от Правилника избира членовете
на комисията за дейностите по организиране и разпределение на Общинския фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми на семейства и лица
живеещи на семейни начала в Община Попово.
Венета Мисирджиева – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение с направените промени :
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 5 т. 1 от Правилник за

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация , Общинският съвет

РЕШИ

1. Общински съвет Попово приема ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на
семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията
на Община Попово.



2. ОбС на основание раздел ІІ, член 4 т. 1 от Правилника избира членовете на
комисията за дейностите по организиране и разпределение на Общинския фонд за
асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми на семейства и лица
живеещи на семейни начала в Община Попово.

Имате думата за въпроси по тази докладна записка
Д-р Ганка Колева – общински съветник

Става въпрос за състава на тази комисия по чл. 4 ..................................нашата комисия
има предложение тези 5 члена да бъдат от всяка група общински съветници по 1
представител. ......................................................................................................................................
Венета Мисирджиева – председател на ОбС Попово

Доколкото разбирам тук става въпрос за тази комисия – петте представители на ОбС,
кои да бъдат Аз даже не знам дали сега е момента да определим тези 5 души кои да бъдат?
Сега да приемем правилника, пък ако трябва дайте да си кажем , че този Правилник ще
действа в годините напред, а нашият мандат ще свърши след 5 месеца. И ако трябва на
следваща сесия с една отделна докладна да ги определим тези хора. Дали Социалната
комисия в целия си вид, дали от различни групи, но просто да бъдат хора, които разбират от
нещата.

Общината има ли готовност с предложения, кои ще бъдат техните представители.
Найден Иванов – общински съветник

Имам предложение към вносителя така т. 2 да изглежда така : ОбС избира комисия за
дейностите и т. н. , а на следваща сесия да се внесе самата комисия или втора точка просто
директно да отпадне.
Магдалена Радева – общински съветник

Ако приемем Правилника ние сме избрали комисията, защото в Правилника е
записано колко човека, какви са тези хора, така че тази точка, ако няма да избираме
конкретни членове на комисията на отпадне от решението.
Венета Мисирджиева – председател на ОбС Попово

Предложението на г-жа Радева беше т. 2 да отпадне и г-н Тошков има ангажимента
за следващия път да се предложи състава на комисията, който да го гласуваме и.
Никола Тошков – общински съветник

Щом е така нека втора точка да отпадне.
Венета Мисирджиева – председател на ОбС Попово

Последно остава без втора точка проекта за решение. Зачитам проекта за решение с
направените предложения:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 5 т. 1 от Правилник за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация , Общинският съвет

РЕШИ

1. Общински съвет Попово приема ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на
семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на
територията на Община Попово.

Други предложения има ли към докладната ? Няма. 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 ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Иван Стойков Райков ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
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 - 24
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 573

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 5 т. 1 от Правилник за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация , Общинският съвет

РЕШИ

2. Общински съвет Попово приема ПРАВИЛНИК за финансово подпомагане на
семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на
територията на Община Попово.

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред



11.  Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за
застрояване на имот с идентификатор 57649.93.14 по кадастрална карта на землище
гр. 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.
Венета Мисирджиева – зам. 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.
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1
от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор

57649.93.14 по кадастрална карта на землище гр. Попово да се изработи
Подробен устройствен план – план за застрояване, който да се отреди за
„разширение на силозна база и преработвателно предприятие”. Към ПУП да
се изработи специализирана план-схема за елементите на техническата
инфраструктура.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП –ПЗ за поземлен
имот с идентификатор 57649.93.14 по кадастрална карта на землище гр.
Попово.

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

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

Гласуваме ЗА :
ЗА - 24
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 574

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б, ал. 1
от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор

57649.93.14 по кадастрална карта на землище гр. Попово да се изработи
Подробен устройствен план – план за застрояване, който да се отреди за



„разширение на силозна база и преработвателно предприятие”. Към ПУП да
се изработи специализирана план-схема за елементите на техническата
инфраструктура.

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП –ПЗ за поземлен
имот с идентификатор 57649.93.14 по кадастрална карта на землище гр.
Попово.

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред
12. Пекратяване на съсобственост между Община Попово и „РОСА” АД в УПИ ХХ и
УПИ ХХІІ от кв. 4 по регулационния план на гр. Попово, 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

С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Венета Мисирджиева – председател на ОбС Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник

Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение, тъй като това е в синхрон
с чл. 36 ал. 1 от ЗОС прекратяването на съсобственост върху имоти между общината,
държавата, физически лица и юридически лица се извършва след решение на ОбС чрез
съгласно т. 2 продажба частта на общината. Въз основа на нашето решение кмета на
общината издава заповед и сключва договор, а разпоредителна сделка каквато е продажбата
с имоти или с вещни права се извършва по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им
оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от ОбС въз основа на
пазарни оценки изготвени от оценители определени въз основа на чл. 22 ал. 3 освен ако в
закон не е посочено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за
разпореждане не могат да бъдат по-ниски от цените определени от ОбС.
Венета Мисирджиева – председател на ОбС Попово

Ще ви зачета предложението за решение.

На основание чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от
НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ,   Общинският съвет

РЕШИ

1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ ХХІІ и УПИ ХХ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово, чрез продажба частта на
Общината по АОС 1882/19.02.2015г. и 1883/19.02.2015г на „Роса”АД гр.Попово,
представляваща:

Поземлен имот с идентификатор №57649.503.3826 с площ 6 158 кв.м. за който е
отреден УПИ ХХІІ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово и Поземлен имот с
идентификатор №57649.503.3827 с площ 12 821 кв.м. за който е отреден УПИ ХХ от кв.4 по
регулационния план на гр.Попово.

2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имотите:
- за ПИ с идентификатор № 57649.503.3826 по кадастрална карта на гр.Попово в

размер на 121 200 лева. Цената е без ДДС.
- за ПИ с идентификатор № 57649.503.3827 по кадастрална карта на гр.Попово в

размер на 252 340 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване

на всички дължими плащания от съсобственика.



Венета Мисирджиева – 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 ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Иван Стойков Райков ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
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 ОТСЪСТВА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 23
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 575

На основание чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от
НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА ,   Общинският съвет

РЕШИ



1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ ХХІІ и УПИ ХХ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово, чрез продажба частта на
Общината по АОС 1882/19.02.2015г. и 1883/19.02.2015г на „Роса”АД гр.Попово,
представляваща:

Поземлен имот с идентификатор №57649.503.3826 с площ 6 158 кв.м. за който е
отреден УПИ ХХІІ от кв.4 по регулационния план на гр.Попово и Поземлен имот с
идентификатор №57649.503.3827 с площ 12 821 кв.м. за който е отреден УПИ ХХ от кв.4 по
регулационния план на гр.Попово.

2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имотите:
- за ПИ с идентификатор № 57649.503.3826 по кадастрална карта на гр.Попово в

размер на 121 200 лева. Цената е без ДДС.
- за ПИ с идентификатор № 57649.503.3827 по кадастрална карта на гр.Попово в

размер на 252 340 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 тринадесета точка от Дневния ред
13. Приемане на решение за изменение и допълнение на Решение № 518 по Протокол
№ 39 от 30.10.2014 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник

Нашата комисия разгледа тази точка и с два гласа ЗА и с два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не
можахме да изразим становище, но все пак нормативната уредба трябва да бъде спазвана и
съгласно ЗОС ПУП по ал. 1 се одобряват от ОбС  независимо от техния обхват. А съгласно
чл. 129 ал. 1 от ЗУТ ПУП се одобрява с решение на ОбС по доклад на кмета на общината в
едномесечен срок след приемането на проекта от експертен съвет, каквото е налице и би
следвало да подкрепим проекта за решение.
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл.
21, ал. 7 от ЗОС и чл.62, ал.2 от АПК, ,   Общинският съвет

РЕШИ
1. Изменя и допълва  Решение № 518 по Протокол № 39 от 30.10.2014 г., както

следва:
т. 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 Промишлена Зона гр.
Попово.

Да се чете:
т. 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, 66, отреден за
„Производствени дейности и складово стопанство от силозен тип‘‘, и УПИ ХХII-3634, 16,
66, отреден „За складови и производствени дейности“, кв. 4 по плана на Промишлена Зона
гр. Попово.



2. Решението се изпраща в 7 дневен срок за обнародване в ДВ, на основание чл.129,
ал.1, изречение второ от ЗУТ.

3. 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.

Имате думата за въпроси по докладната.
Тодор Тодоров – общински съветник

Аз искам все пак някакви разяснения. Материала влезе в последния момент. Дали
това е само техническа грешка или има нещо което се добавя ново.
Кристина Стефанова – общинска администрация

Доколкото мога да ви отговоря на първо място прибавянето на имот 66 е необходимо
доколкото в последния момент е установено, че измененията биха засегнали и него, а
техническата грешка се отнася до втория новосъздаден имот , който е не УПИ ХХ, а УПИ
ХХІІ – 3634-16.66
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли?
Тодор Тодоров – общински съветник

На мен да си кажа честно не ми е ясно.
Елизабета Ненова – общинска администрация

Допълнително вписания имот се намира между двата имота 36-34 и 16 , просто при
писането на докладната е изпуснат. Сега забелязахме, че сме изпуснали имота. А другото
което е два парцела се създават – единият е ХХ, другия е ХХІІ – просто пак са писани два
еднакви имота, а те са два различни. Това е техническата грешка.
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли към специалиста от ТСУ. 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 - 1

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 576

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл.
21, ал. 7 от ЗОС и чл.62, ал.2 от АПК, ,   Общинският съвет

РЕШИ
1. Изменя и допълва  Решение № 518 по Протокол № 39 от 30.10.2014 г., както

следва:
т. 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 Промишлена Зона гр.
Попово.

Да се чете:
т. 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, 66, отреден за
„Производствени дейности и складово стопанство от силозен тип‘‘, и УПИ ХХII-3634, 16,
66, отреден „За складови и производствени дейности“, кв. 4 по плана на Промишлена Зона
гр. Попово.

2. Решението се изпраща в 7 дневен срок за обнародване в ДВ, на основание чл.129,
ал.1, изречение второ от ЗУТ.

3. 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.

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред
14. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

Колеги, последното заседание на което сме отпускали помощи на граждани е било на
27 ноември 2014 година. Тогава парите са свършили и  от тогава всички молби, които са
постъпили в общинска администрация са оставени за разглеждане след приемане на
бюджета за 2015 година. Понеже молбите бяха доста, комисията реши да разгледа молбите,
които са постъпили през миналата година и всъщност сега ви представяме 22 молби, които
са постъпили през месец ноември и декември 2014 година. Останалите молби от 01. януари
ще останат за разглеждане на следващото заседание.

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Иван Маринов Атанасов - 250 лева
2.   Седика Мехмедова Юсеинова - 100 лева
3. Светозар Ангелов Стоянов - 250 лева
4. Иванка Илиева Георгиева - 100 лева
5. Хава Мустафова Насуфова - 200 лева
6. Ана Ангелова Николова - 200 лева
7. Румяна Димитрова Денчева - 100 лева
8. Пенчо Пенев Кръстев - 200 лева
9. Стелиян Илиянов Бисеров - 150 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Бисер Илиев Ангелов
2. Стефан Йорданов Радев
3. Горан Любицев Александров
4. Хюсеин Хюсеинов
5. Софка Илиева Митева
6. Огнян Кънчев Пантов
7. Зекие Наимова Акифова
8. Спаска Димитрова Ганева
9. Хасан Салиев Ахмедов
10. Гюрхан Шенолов Исмаилов

ІІІ. За доуточняване



1. Ангелина Люцканова Иванова
2. Ахмед Сабриев Ахмедов
3. Ахмед Ахмедов Асанов

Раздадените помощи са в размер на 1550 лева.

Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово

Колеги, зачитам Ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, отпуска
еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.

Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ЗА :
ЗА - 22
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 577

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:

2. Иван Маринов Атанасов - 250 лева
2.   Седика Мехмедова Юсеинова - 100 лева
3. Светозар Ангелов Стоянов - 250 лева
4. Иванка Илиева Георгиева - 100 лева
5. Хава Мустафова Насуфова - 200 лева
6. Ана Ангелова Николова - 200 лева
7. Румяна Димитрова Денчева - 100 лева
8. Пенчо Пенев Кръстев - 200 лева
9. Стелиян Илиянов Бисеров - 150 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
11. Бисер Илиев Ангелов
12. Стефан Йорданов Радев
13. Горан Любицев Александров
14. Хюсеин Хюсеинов
15. Софка Илиева Митева
16. Огнян Кънчев Пантов
17. Зекие Наимова Акифова
18. Спаска Димитрова Ганева
19. Хасан Салиев Ахмедов



20. Гюрхан Шенолов Исмаилов

ІІІ. За доуточняване
4. Ангелина Люцканова Иванова
5. Ахмед Сабриев Ахмедов
6. Ахмед Ахмедов Асанов

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

Няма постъпили такива.

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

Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: ................................................

/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

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

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

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

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


