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ПРОТОКОЛ № 46
Днес 30.04.2015 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и ШЕСТО 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 ШЕСТОТО заседание на ОбС Попово.
Писмени уведомления за отсъствие от заседанието не са постъпили.
На заседанието присъстват зам. областния управител г-н Стефан Иванов, кмета на
общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмета инж. Милена Божанова, зам. кмета Трифон
Трифонов, служители от общинската администрация.
Давам думата на председателя на Общинската избирателна комисия Данчо Николаев.
Данчо Николаев – председател на ОИК
Уважаеми дами и господа, н Общинска избирателна комисия се получи писмо с вх.
№ 262 от 27.03.2015 г. подписано от председателя на ОбС с приложено Заявление от Марям
Алиосман Мутиш избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ с искане за
предсрочно прекратяване пълномощията му като общински съветник на основание чл. 30
ал. 4 т. 3 от ЗМСМА, тоест подаване на оставка. На свое заседание на 30 март 2015 г. след
като се запозна със съдържанието на постъпилите документи и установи, че обстоятелства
за прекратяване на пълномощията са налице и на основание чл. 87 ал. 1 т. 24 и чл. 458 ал. 1
от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30 ал. 4 т. 3 от ЗМСМА и чл. 30 ал. 6 от ЗМСМА ОИК
Попово прие Решение № 424, с което прекратява предсрочно пълномощията на Марям
Алиосман Мутиш като общински съветник от листата на ПП ГЕРБ , анулира издаденото му
удостоверение № 7 от 24.10.2011 г. и обявява за избран за общински съветник в ОбС
Попово следващия в листата на ПП ГЕРБ, а именно Милен Стойчев Минчев.
Връчвам удостоверение № 37 за избран общински съветник в ОбС Попово на г-н
Милен Стойчев Минчев от листата на ПП ГЕРБ. Пожелавам успех на г-н Минчев.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля всички колеги да станат, а г-н Милен Стойчев Минчев да повтаря след мен :

“Заклевам се в името на Република България
да спазвам Конституцията и законите на страната
и във всичките си действия
да се ръководя от интересите на гражданите от Община ПОПОВО и да работя за тяхното
благоденствие”
Честито на г-н Минчев. Моля, г-н Минчев да подпише клетвения лист и да заеме мястото си
като общински съветник.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 16
точки.
В законовия срок постъпиха още три докладни записки от кмета на общината д-р Л.
Веселинов относно:
Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община Попово за финансиране
на плащане по проект, финансиран със средства от ЕС.
Относно: Призовка за принудително изпълнение по изпълнително дело № 88/2013 г. на
Частен съдебен изпълнител Стойко Аспарухов Георгиев, с рег. № 873 с район на действие –
Окръжен съд гр. Търговище.
и относно: Увеличаване числеността и промяна на план-сметката на Общинско предприятие
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
Предлагам те да влязат като точки 15, 16 и 17 в Дневния ред.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :

ЗАПРОТИВВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ-

28
0
0

Предложението се приема.
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред.
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015
година.
2. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
3. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2015 година.
4. Учредяване право на надстрояване за „Кафе – аператив” на сграда „Работилница за
тестени изделия и бюфет” находяща се на Кооперативен пазар гр. Попово. Сграда с
идентификатор № 57649.503.2095.3 по кадастрална карта на гр. Попово.
5. Обявяване на имоти публична общинска собственост, в имоти частна общинска
собственост – училище и общежитие с. Априлово.
6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици
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по реда на §27 ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г. по съдебно
решение за землището на с. Осиково.
7. Прекратяване на съсобственост между община Попово и Гай Андре Е Де Кок в УПИ
І, кад. № 19 от кв. 4 по регулационния план на с. Баба Тонка, чрез изкупуване частта
на Общината.
8. Продължаване действието на договор за концесия от 20.09.2001 г. за язовир
„Посабина” с правоприемника на „Пъци” ООД.
9. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2015 г. – 31.03.2015 година.
10. Даване съгласие за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ План за улична регулация /ПУР/ на ул. „Христо Ботев” от О.К. /осово кръстовище/ 431
до О.К. 457а по плана на гр. Попово.
11. Даване съгласие за Частично изменение на Подробен устройствен План /ПУП/ План за улична регулация /ПУР/ на ул. „Ген. Прохоров” от О.К. /осово кръстовище/
631 до О.К. 625а по плана на гр. Попово.
12. Изменения, допълнения и частична отмяна на разпоредби на Правилник за
финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.
13. Избор на комисия по реда на чл. 58 от Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, във връзка с Правилник за финансово подпомагане на брачни и
извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.
14. Вземане на решение от ОбС Попово за внасяне на предложение в Министерски
съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на КРАСИМИР ХРИСТОВ
ДЖАМБАЗОВ
15. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Попово за
финансиране на плащане по проект, финансиран със средства от ЕС.
16. Призовка за принудително изпълнение по изпълнително дело № 88/2013 г. на
Частен съдебен изпълнител Стойко Аспарухов Георгиев, с рег. № 873 с район на
действие – Окръжен съд гр. Търговище.
17. Увеличаване числеността и промяна на план-сметката на Общинско предприятие
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
18. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
19. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово 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
Нашата комисия проведе редовно заседание на 28 април от 12 часа. Присъстваха 4
членове на комисията. Участие в заседанието взеха и представители на общинска
администрация. Материалите по точка 1 ни бяха представени 5 минути преди началото на
заседанието. След обсъждането им с три гласа ЗА и едни ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията
подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия вчера от 16 часа проведе заседание в пълен състав с присъствието и
на представители на общинска администрация. Материалите на бяха в пълен комплект, но
ни бяха разяснени и с пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Валентин Русчев – общински съветник
Вчера на 29 април се проведе заседанието на нашата комисия. Присъстваха 3 членове
на комисията и представители на общинска администрация. По точка 1 гласувахме с два
гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и един ПРОТИВ подкрепя проекта за решение.
Съгласно Закона за публичните финанси промени по общинския бюджет през бюджетната
година и в размера на бюджетните взаимоотношения на общината с държавния бюджет се
извършват при условията и реда на този закон и на Закона за държавния бюджет за
съответната година. Промените на общинския бюджет извън тези по чл. 56 ал. 2 се
одобряват от ОбС, каквото трябва да направим днес. Промените, засягащи делегираните от
държавата дейности се одобряват при спазване на ограниченията на чл. 125 ал. 1 т. и
съгласно ал. 3 на чл. 124 ОбС може да одобрява компенсирани промени между показатели
на капиталовите разходи, както и между отделни обекти финансирани със средства от
целевата субсидия определена със Закона за държавния бюджет за съответната година като
промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Нашата комисия заседава вчера в пълен състав. С два гласа ЗА и три ВЪЗДЪРЖАЛИ
СЕ не подкрепяме докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, преди да прочета проекта за решение бих искал да дам думата на вносителя
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понеже има направени корекции в самия текст на решението, така че г-жо Божанова бихте
ли дали разяснения по отношение на допълнението в решението, което е направено.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, знаете, както председателя на ОбС
зачете има допълнителна точка в дневния ред, касаеща числеността и план-сметката на
общинското предприятие „Озеленяване”, което се налага във връзка с поддържане на
зелените площи на територията на общината и предвид това, че няма програми за временна
заетост, по които ползвахме допълнително хора в тази връзка. Промяната в числеността на
персонала води и до изменение на бюджета, което води и до изменение решението по първа
точка, като допълваме нова т. 3 и 4, с което се увеличават средствата в дейност 622
„Озеленяване” с 50 000 лева в това число по § 01-01 „Заплати на персонала, нает по трудови
правоотношения” в размер на 37500 лева, § 05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за
ДОО” – 4500 лева, § 05-60 здравно –осигурителни вноски от работодатели – 1810 лева, § 05
-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 540 лева, § 05-15
„Материали” 1050 лева, § 10.16 „Вода, горива и ел. енергия” – 3400 лева, § 10-20 „Разходи
за външни услуги” – 1200 лева. С което за да постигнем балансиран бюджет добавяме и т. 4
намаляват се дейност 998 „Резерв” § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи в
частта за местните дейности с 50 000 лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Божанова.
Колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6
от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §46-70 „Други текущи
помощи и дарения от чужбина” с 234 060 лв.
2. Увеличават се средствата за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа”, §10-30 Текущ ремонт със 139 060 лв.;
3.Увеличават се средствата за дейност 622 „Озеленяване” с 50 000 лв., в т.ч.:
- §01-01 „Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения” – 37 500 лв.;
- §05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 4 500 лв.;
- §05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 1 810 лв.;
- §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 540 лв.;
- §10-15 „Материали” – 1 050 лв.;
- §10-16 „Вода, горива и ел. енергия” – 3 400 лв.;
- §10-20 „Разходи за външни услуги” – 1 200 лв.
4. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи в
частта за местните дейности с 50 000 лв.
5. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №1;
6. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2015 година.

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Просто искам да попитам вносителя, кое наложи внасянето на тази точка
непосредствено преди сесията? Аз мисля, че това се е знаело от преди, можело е да се
подготви и се внесе с редовните документи за сесията. Съжалявам, че така разсъждавам, но
като гледам 20 работни места от 1 май до септември ми звучи много предизборно. Въпреки
всичко това са работни места на хора, сигурно е необходимо, но се получава парадокс,
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миналата сесия съкращавахме хора от предприятието сега назначаваме хора. Общо взето
там има една много сериозна динамика, която лично мен ме притеснява. Уточнение на това,
което е заложено като актуализация на бюджета в другата сфера. Отново ми звучи
предизборно- ремонт на пенсионерски клуб в Горица – 10 000 лева, ние там ще можем да
купим сигурни 3 къщи с тези 10000 лева. Също така приоритетите за изразходването на тези
средства. Виждаме, че има заложени за Читалището 30 000 за южен подход. Мен все повече
хора ме питат, мога да посоча и имена защо в Попово данъците за колите са най-големи в
България. За някои коли се очертава дори и два пъти повече данъци да се плащат в Попово,
отколкото в общини като Русе и на други места. Съгласен съм – така сме решили. Но не
значи ли това, че след като хората в Попово плащат най-високи данъци за колите , трябва да
имат най-добри условия за движения по пътищата. Първото което е ние не сме направили
необходимата схема – северната страна която е никакъв изход за изток. Има една улица там
„Петко Мартинов”, която е в страшно окаяно състояние. Мислим стратегии, правим какво
ли не, Вие не знаете какво става по тази улица. Какви трактори слизат от горе, какви
камиони и какво може да се случи. Искам да кажа, че когато искаме от хората да плащат
много високи данъци трябва да им дадем и най-доброто. И, че тези пари могат да бъдат
използвани по рационално, наистина да бъдат направени улиците както трябва. Не казвам,
че са лоши улиците, в нашата община улиците са в добро състояние. Не искам да
критикувам в това отношение, но не трябва ли да бъдат в най-добро след като искаме да се
плащат такива данъци. И наистина искам да попитам, защо така са подредени приоритетите.
И наистина не знам колко хора ще ползват южния подход на Читалището. Има си подходи
за Читалището, които в момента се ползват прекрасно. И не виждам това да е някакво тясно
място в момента, което трябва да се реши в момента според мен.
Георги Георгиев - председател на ОбС Попово
Други въпроси?
Венетка Колева – общински съветник
Уважаеми господин кмете, уважаеми зам. областен управител, уважаеми колеги, аз
подробно разгледах Инвестиционната програма на нашата община за 2015 г. Мисля, че
всичко, което е записано вътре е добре обмислено. И ако ми разрешите искам да помоля,
ако е възможно да включим 3-4 хиляди за оградата на църквата на с. Ковачевец, защото ние
на вече на три етапа я възстановихме тази църква с помощта на общината и на
вероизповеданията, но остана да се направи оградата, което е много важно според жителите
на Ковачевец, които така ме занимават. Вътре влизат овце, кози и разни други животни,
защото оградата е много съборена. И все пак нали знаете, че получихме средства от нашия
съгражданин Ото Водиченски и моля господин Кмета да има предвид и да можем тази
година да направим оградата на църквата в Ковачевец.
И друго нещо, което искам да помоля. Много често ме занимават жители от района
на ул. „Каломенска” – Илия Личев , а именно да се направи чакъл на улицата зад Старата
болница, някъде там където имат земеделски имоти и по никакъв начин не могат да влизат
да ги обработват.- До колкото знам, говорих с инж. Николов, той е ходил на място, всичко е
огледано и трябва да се сложи чакъл по тази улица, за да могат те да влизат с машини, коли
и трактори, за си ползват земите, които имат там. Благодаря Ви.
Георги Георгиев - председател на ОбС Попово
Има ли други въпроси? На този етап давам думата на г-н Веселинов да отговори на
тези въпроси, които бяха зададени.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми общински съветници,
Очаквах го този въпрос, малко по-меко е поставен този път от г-н Тодоров. Но аз Ви
обещах, че когато имаме пари ще актуализираме. Тези пари няма да държим на влог и няма
да чакаме лихви, а ще ги даваме пак за което счетете Вие и това, което мисли общинската
администрация, че е правилно да инвестираме, подобряваме, както каза г-н Тодоров живота
на хората. Нуждите обаче са много, големи са, а парите са малко. Аз се радвам, че имаме
средства, които да разпределим, друг би бил въпроса, ако вкарахме докладна и искахме от
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Вас да ни гласувате доверие да вземаме банкови кредити, които някой след нас да ги
изплаща във времето и годините, както направиха с 16 милиарда Правителството. Така
сметнали, така направили, но не ме питайте защо харчим парите, които ги имаме, които сме
събрали, защото трябва да се похарчат.
Сега по въпроса, защо сме внесли не навреме. Преработихме я тази първа точка
Докладната за актуализацията в последния момент за тези 20 човека, които искаме от Вас,
да назначим допълнително, защото едва ли не онзи ден се каза от Социалното министерство
да не очакваме програми за заетост. Знаете всяка година са ни отпускали 20-30 стигали сме
и до 120 човека по временна заетост, които разпределяхме по селата и в града и участваха в
почистването на града. В момента са 10 човека. Тревата напредва със сантиметри всяко
денонощие. Не можем да оставим града. Затова предвиждаме 10 човека за града, малко е, но
поне даваме нещо и останалите 10 ще бъдат по селата, там където е най-необходимо. Не е
популистко. Не назначаваме хора предизборно. Винаги сме имали по поддръжка БКС
дейности повече хора от тези, които сега искаме от бюджета на общината да помогнат за подоброто състояние на населените места. Не сме миналия път съкращавали хора от
предприятието. Напротив, спомняте си, тогава Ви обясних, че извадихме от предприятието
хора, които заложени по стихийни бедствия, групата, петимата на отделно подчинение,
защото имаше противоречие в ръководството и организацията на управление на тази група.
От там ги извадихме и отидоха към щата на общината в местни дейности. Не сме
съкращавали г-н Тодоров.
Аз Ви благодаря, че говорите за улиците, но аз не съм доволен. Като погледнете в
сайтовете, кмета най-много го критикуват за това – дупките, та дупките. Но не съм само аз
кмет, който хората го критикуват за дупките по улиците. Скоро и Фандъкова каза, хората
омаловажават това, което е направено, а снимат само това, което им прави впечатление.
Така и ще бъде, те са си абсолютно в правото. Попово не е място, където можем да се
похвалим, че уличната настилка е в добро състояние, напротив, в много лошо е. Да не
говорим пък по селата – инфраструктурата там е в окаяно състояние. И аз сега се надявам с
новата програма включвайки в ОП Развитие на селските райони да подобрим уличните
настилки в града и селата.
Какво направихме? Права е Венета Колева. Дарението е на Ото Водиченски. Тези
пари можехме да ги дадем на едно място и да му сложим на човека, починал, дарил на
Община Попово една табела и да се знае, че това е направено от Ото Водиченски. Ние обаче
решихме да разбием парите – основното на тези 130 хиляди са улични настилки и в
населените места четвъртокласна пътна мрежа. До сега сме пуснали 120 хиляди – нищо не
стига. Кърпим в града пред Вас, виждате, но не достигат. Пък днес каквото изкърпим
следващата зима го повтаряме. Не направим ли основния ремонт и на улиците, но там се
искат и милиони. Така е и с тези улици, които г-н Тодоров цитира. Но там се искат
милиони, не можем да ги насочим. Нямаме толкова средства, и за околовръстния северен
път нов подробен устройствен план правим, преминаване на тежките машини, знам че и
хората са недоволни. Но това е състоянието, няма къде да минават северно от града тежките
машини.
А защо говорите, че данъците са най-високи? Нали Вие заедно с администрацията
приехме вариант да гласуваме на отворената ножица от Народното събрание Закона за
местните данъци. Нали принципа беше, че между най-високото което дава закона и найниското ние и Вие гласувахте средното. Защо да е най-високо г-н Тодоров. Не е, не е найвисокото. Различните общини сме различен функционален тип, но така се наслагват някои
мнения, че едва ли не кмета е виновен, че данъците в града са високи. Данъците в града са
такива каквито ОбС ги гласува и знаете, че този принцип повтарям беше – средното, което
го тълкува закона. А мога да ви извадя колко пари получаваме от данъците за моторните
превозни средства, защото хората от селата идват и ми казват, ние си плащаме данъците пък
Вие не правите улиците с тези пари от данъците. Ами в най-големите села като Садина, като
Медовина данъка се движи между 5 500 и 6 000 лева. Хайде кажете ми с 6 000 лева как да
оправим улиците в Медовина или в Садина. Плащат си хората парите. С тези пари, ако не са
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програмите ние нищо не можем да направим.
А останалите обекти, които актуализираме – това е за ЦДГ 3 оградата – 10 000 лева.
Мислехме по стопански начин да я правим, но е невъзможно. Там децата като се надвесят
над оградата да гледат кой минава навън ще паднат на улицата. Повече не може да
продължава така. За пенсионерския клуб в Попово бяхте гласували 5 хиляди лева, видяхме
не стигат- молбата ми е да ги увеличим с още 5 хиляди. Писано е пенсионерски клуб Горица
– предизборно, популистко. Та в Горица няма едно обществено публично място, където да
се събират хората. Вярно, че се води пенсионерски клуб, но не е такъв, то няма хора, че
пенсионерски клуб ще събираме. Това е обществена сграда, която се ползва за общоселски
събрания и други мероприятия. Глогинка – 27 000 лева – децата не могат от западния
квартал – махалата да отидат на училище. Там дъждовете изнесоха настилката няма от къде
да се мине, просто е належащо там да се направи ремонт на улицата.
От Русе отпуснаха пари 7, ри 8 или 10 хиляди не им правя сметка за централния храм
в Попово, но не достигат, руши се стената от северната част, допълнително моля да им
осигурим още 5 хиляди лева да си довършат ремонта на храма. Няма място за полагане на
покойници в така наречените турски гробища в град Попово. Не е коректно – правим алеи,
правим ремонт на християнската част на гробището – 18 000 предлагам да направим нещо
подходящо за ритуалите по погребенията на мюсюлманите.
Тези почернени 9 700 само са преместени, парите са същите, Вие сте ги гласували,
сега при изпълнението се оказа, че сумата е същата, но в малко по-разместени позиции.
Г-н Тодоров, харесва ли Ви, така недовършено читалището? На мен не ми харесва.
Тези 30 хиляди къде да ги дадем, ако не ги дадем, както и за часовника миналия път където
гласувахте, ами да си довършим тази южната страна както е по проект подхода към
читалището. Не знам тебе колко хора те спират по улицата, но мен сигурно 10 пъти повече.
И мене това ме питат. Защото тръгне, излезе от читалището и се затича надолу по стълбите
и изведнъж трябва да падне и се връща от горе. И ме пита, кмете, какво направи, че седи
това стълбище недовършено. Ами мисля, че имаме основание да си довършим започната
работа.
За този проблем за Каломенска, за чакъл, там няма улица, там са земеделски имоти и
те искаха да минават през квартал Младост горната част. С инж. Николов сме поели
ангажимент ще направим пробив за да може с тези земеделски машини да минават през
този пробив – там се налага земекопна работа, ще сложим чакъл и ангажимента ще си го
изпълним.
За оградата на църквата в Ковачевец аз се ангажирам от вероизповеданията още 5
хиляди лева да искаме да го решим проблема, но да не го вкарваме в бюджета, защото сега в
момента на това първо четене, ако съберем още пари, пак ще внесем актуализация на
бюджета. Не кредити. Г-н Тодоров кредити не искаме от Вас, имаме си пари – да ги
похарчим.
В края на краищата не е маловажно, че на следващия кмет и на управата и на ОбС ще
оставим един бюджет без задължения, нали е коректно, за разлика от правителството.
Благодаря Ви.
Тодор Тодоров – общински съветник
Като реплика искам да го кажа, все пак ще бъде важно да го знаем, все пак една
рекапитулация колко пари похарчихме по делата за дарението на Ото Водиченски, колко се
върнаха и каква е равносметката? Какво спечелихме от тази работа.
Георги Георгиев - председател на ОбС Попово
Аз мисля, че такава рекапитулация беше направена. Беше тук адвокатката и даде такъв
специален отчет. Има ли други въпроси по тази точка от дневния ред? Няма. Приемаме, че
всичко е изяснено. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
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Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

19
0
8

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 601
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6
от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и
отчитане на общинския бюджет на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §46-70 „Други текущи
помощи и дарения от чужбина” с 234 060 лв.
2. Увеличават се средствата за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа”, §10-30 Текущ ремонт със 139 060 лв.;
3.Увеличават се средствата за дейност 622 „Озеленяване” с 50 000 лв., в т.ч.:
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- §01-01 „Заплати на персонала, нает по трудови правоотношения” – 37 500 лв.;
- §05-51 „Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 4 500 лв.;
- §05-60 Здравно-осигурителни вноски от работодатели – 1 810 лв.;
- §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване от работодатели – 540 лв.;
- §10-15 „Материали” – 1 050 лв.;
- §10-16 „Вода, горива и ел. енергия” – 3 400 лв.;
- §10-20 „Разходи за външни услуги” – 1 200 лв.
4. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи в
частта за местните дейности с 50 000 лв.
5. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №1;
6. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2015 година.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Бих искал да заявя, че поради евентуален конфликт на интереси, тъй като в точката има
една земеделска земя в Дриново, а Вие знаете, че аз се занимавам с това, предавам
ръководството на заседанието на г-жа Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС.
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 подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Валентин Русчев – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната.
Венета Мисирджиева - зам. председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.49, ал.1 и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ във
връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2015 год., точка Б, с имотите описани в т.2.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
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Имот №
Площ Кат
57649.113.187
0,578 4
57649.113.192
0,582 4
57649.113.193
0,551 4
57649.113.196
0,554 4
57649.113.195
0,588 4
57649.114.244
0,831 4
57649.114.246
0,394 4
57649.114.120
1,276 4

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

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
11665
215
11667
217
11668
205
11670
206
11669
219
12589
734
11367
348
12592
738

Дриново

14

9,519

0

изградено торище

11837

3094

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

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка и по предложението за
решение. Няма желаещи.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 602
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На основание чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.49, ал.1 и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ във
връзка чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2015 год., точка Б, с имотите описани в т.2.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Дриново

Имот №
Площ Кат
57649.113.187
0,578 4
57649.113.192
0,582 4
57649.113.193
0,551 4
57649.113.196
0,554 4
57649.113.195
0,588 4
57649.114.244
0,831 4
57649.114.246
0,394 4
57649.114.120
1,276 4
14
9,519 0

НТП
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
изградено торище

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
11665
215
11667
217
11668
205
11670
206
11669
219
12589
734
11367
348
12592
738
11837
3094

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

Венета Мисирджиева - зам. председател на ОбС Попово
Г-н Председател, предавам Ви ръководството на заседанието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Допълнение на програмата 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 с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
С 4 гласа ЗА подкрепяме 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. 5А, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2015 г. както следва:
в раздел III се прави следното допълнение:
т. А
– помещение /част от сграда/ в с. Априлово с площ от 53,17 кв. м.;
- помещение /част от сграда/ в с. Берковски с площ от 30,28 кв. м.;
- помещение /част от сграда/ в с. Водица с площ от 100 кв. м;
- общински терен част от ПИ с ид. № 57649.503.218 в гр. Попово с площ от 15
кв. м.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
определяне на наемателите.
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
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
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ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 603
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, от Закона за
общинската собственост и чл. 5А, ал. 5 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 III се прави следното допълнение:
т. А
– помещение /част от сграда/ в с. Априлово с площ от 53,17 кв. м.;
- помещение /част от сграда/ в с. Берковски с площ от 30,28 кв. м.;
- помещение /част от сграда/ в с. Водица с площ от 100 кв. м;
- общински терен част от ПИ с ид. № 57649.503.218 в гр. Попово с площ от 15
кв. м.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
определяне на наемателите.
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Учредяване право на надстрояване за „Кафе – аператив” на сграда „Работилница за
тестени изделия и бюфет” находяща се на Кооперативен пазар гр. Попово. Сграда с
идентификатор № 57649.503.2095.3 по кадастрална карта на гр. Попово.
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
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Валентин Русчев – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
С 4 гласа ЗА предлагаме да подкрепите проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 38, ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от
НРПУРОИ и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
14

1.Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на
надстрояване на „Кафе - аператив” с площ 71 кв.м., съгласно одобрен идеен проект от
Гл.архитект на Общината, на сграда с идентификатор №57649.503.2095.3 находяща се в ПИ
с идентификатор №57649.503.2095 по кадастрална карта на гр.Попово, за който е
отреден УПИ І от кв.102 по регулационния план на гр.Попово, Кооперативен пазар,
собственост на община Попово по АОС 1690/13.12.2010г..
2. Одобрява цена от 3 161.80 лева за правото на надстрояване.
3. Сключването на договор за учредяване на правото на надстрояване да стане след
извършване на всички дължими плащания от ЕТ „Стефан Грозданов” гр.Попово.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
РЕШЕНИЕТОСЕ ПРИЕМА !
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 604
На основание чл. 38, ал. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от
НРПУРОИ и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на
надстрояване на „Кафе - аператив” с площ 71 кв.м., съгласно одобрен идеен проект от
Гл.архитект на Общината, на сграда с идентификатор №57649.503.2095.3 находяща се в ПИ
с идентификатор №57649.503.2095 по кадастрална карта на гр.Попово, за който е
отреден УПИ І от кв.102 по регулационния план на гр.Попово, Кооперативен пазар,
собственост на община Попово по АОС 1690/13.12.2010г..
2. Одобрява цена от 3 161.80 лева за правото на надстрояване.
3. Сключването на договор за учредяване на правото на надстрояване да стане след
извършване на всички дължими плащания от ЕТ „Стефан Грозданов” гр.Попово.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред
5. Обявяване на имоти публична общинска собственост, в имоти частна общинска
собственост – училище и общежитие с. Априлово.
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 комисията подкрепя докладната записка
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Ние също предлагаме на вниманието на общинските съветници с четири гласа ЗА да
подкрепят проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 4,
ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Обявява за частна общинска собственост:
- Урегулиран поземлен имот І, кад.№288 от кв.23. по регулационния план на
с.Априлово с площ 4 920 кв.м., ведно със застроената училищна сграда, собственост на
община Попово по АОС 379/14.01.99г.
- Урегулиран поземлен имот ІІ от кв.23. по регулационния план на с.Априлово с площ 2
170 кв.м., ведно със застроената сграда общежитие за ученици, собственост на община
Попово по АОС 378/14.01.99г.
Колеги имате ли въпроси по отношение на докладната записка? Няма. Преминаваме
към гласуване.
16

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 605
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 4,
ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Обявява за частна общинска собственост:
- Урегулиран поземлен имот І, кад.№288 от кв.23. по регулационния план на
с.Априлово с площ 4 920 кв.м., ведно със застроената училищна сграда, собственост на
община Попово по АОС 379/14.01.99г.
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- Урегулиран поземлен имот ІІ от кв.23. по регулационния план на с.Априлово с площ 2
170 кв.м., ведно със застроената сграда общежитие за ученици, собственост на община
Попово по АОС 378/14.01.99г.
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред
6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици
по реда на §27 ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г. по съдебно
решение за землището на с. Осиково.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да прочета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г. и във с връзка
§ 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Прекратява предоставеното право на ползване на НЧ“Иван Иванов-1891”с. Медовина
съгласно решение №15 по протокол №4 от 21.12.2011 год на ОбС - Попово, касаещо
следните имоти, находящи се в землището на с.Медовина:
-им.076419 Нива
-им.076422 Нива
-им.076423 Нива
-им.076424 Нива
-им.076425 Нива

АОС 10459 ,
вп.№166, том16/11г
АОС 10461 ,
вп.№164, том16/11г
АОС 10462 ,
вп.№163, том16/11г
АОС 10447 ,
вп.№183, том16/11г
АОС 10448 ,
вп.№182, том16/11г

м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята

ІV
категория
IV
категория
ІV
категория
ІV
категория
ІV
категория

0,824 дка
2,324 дка
0,976 дка
0,928 дка
1,333 дка

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

-им.076419 Нива
-им.076422 Нива
-им.076423 Нива
-им.076424 Нива
-им.076425 Нива
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АОС 10459 ,
вп.№166, том16/11г
АОС 10461 ,
вп.№164, том16/11г
АОС 10462 ,
вп.№163, том16/11г
АОС 10447 ,
вп.№183, том16/11г
АОС 10448 ,
вп.№182, том16/11г

м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята

ІV
категория
IV
категория
ІV
категория
ІV
категория
ІV
категория

0,824 дка
2,324 дка
0,976 дка
0,928 дка
1,333 дка

да се предоставят в собственост на наследниците на Христо Николов Славчев в б.ж. на
с.Осиково, съгласно съдебно решение №691/18.07.2005г. за възстановяване правото на
собственост.
Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма такива. Преминаваме към

гласуване на точката от дневния ред.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 606
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА ДВ бр. 62 от 10.08.2010 г. и във с връзка
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§ 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Прекратява предоставеното право на ползване на НЧ“Иван Иванов-1891”с. Медовина
съгласно решение №15 по протокол №4 от 21.12.2011 год на ОбС - Попово, касаещо
следните имоти, находящи се в землището на с.Медовина:
-им.076419 Нива
-им.076422 Нива
-им.076423 Нива
-им.076424 Нива
-им.076425 Нива

АОС 10459 ,
вп.№166, том16/11г
АОС 10461 ,
вп.№164, том16/11г
АОС 10462 ,
вп.№163, том16/11г
АОС 10447 ,
вп.№183, том16/11г
АОС 10448 ,
вп.№182, том16/11г

м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята

ІV
категория
IV
категория
ІV
категория
ІV
категория
ІV
категория

0,824 дка
2,324 дка
0,976 дка
0,928 дка
1,333 дка

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

-им.076419 Нива
-им.076422 Нива
-им.076423 Нива
-им.076424 Нива
-им.076425 Нива

АОС 10459 ,
вп.№166, том16/11г
АОС 10461 ,
вп.№164, том16/11г
АОС 10462 ,
вп.№163, том16/11г
АОС 10447 ,
вп.№183, том16/11г
АОС 10448 ,
вп.№182, том16/11г

м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята
м.Лозята

ІV
категория
IV
категория
ІV
категория
ІV
категория
ІV
категория

0,824 дка
2,324 дка
0,976 дка
0,928 дка
1,333 дка

да се предоставят в собственост на наследниците на Христо Николов Славчев в б.ж. на
с.Осиково, съгласно съдебно решение №691/18.07.2005г. за възстановяване правото на
собственост.
Преминаваме към седма точка от Дневния ред
7. Прекратяване на съсобственост между община Попово и Гай Андре Е Де Кок в УПИ
І, кад. № 19 от кв. 4 по регулационния план на с. Баба Тонка, 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 подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Валентин Русчев – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
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С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви окончателния проект за решение 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 І, кад.№19 от кв.4 по регулационния план на с.Баба Тонка, чрез продажба частта на
Общината представляваща: 86 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към
урегулиран поземлен имот І собственост на община Попово по АОС 1884/01.04.15г. на Гай
Андре Е Де Кок гражданин на Белгия, действащ чрез пълномощник Петя Тодорова
Бедфорд,
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
287.60 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от съсобственика.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на самото решение. Който е съгласен с така предложения
проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението СЕ ПРИЕМА.

Р Е Ш Е Н И Е № 607
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 І, кад.№19 от кв.4 по регулационния план на с.Баба Тонка, чрез продажба частта на
Общината представляваща: 86 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към
урегулиран поземлен имот І собственост на община Попово по АОС 1884/01.04.15г. на Гай
Андре Е Де Кок гражданин на Белгия, действащ чрез пълномощник Петя Тодорова
Бедфорд,
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
287.60 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от съсобственика.
Преминаваме към осма точка от Дневния ред
8. Продължаване действието на договор за концесия от 20.09.2001 г. за язовир
„Посабина” с правоприемника на „Пъци” ООД.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви окончателния проект за решение проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 72, ал. 1 и 3 от Закона за
концесиите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Продължава действието на договор за концесия на язовир „Посабина” от
20.09.2001 г. с правоприемника на „Пъци” ООД, представлявано от управителя Георги
22

Петров Маджаров с ЕГН 7406168283, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул.
„М. Маджаров” № 21, ет. 3, ап. 7.
2.Упълномощава кмета на общината да сключи договор с правоприемника за
продължаване на концесионния договор съгласно изискванията на чл. 64, ал. 2 от ЗК..
Имате думата за въпроси по тази докладна записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
През 2009 г. е подписан договор пак с „Пъци” представляван от Питър Реджинал
Кайт. Сега този договор действа ли, ще бъде ли прекратен. Малко разяснение по въпроса.
Красимира Славева – общинска администрация
Уважаеми общински съветници, г-н Тодоров, да договора е действащ, не само от
2009, а от 2001 година. Станало е преобразуване на фирмата. Фирмата е купена тогава от
Питър Реджинал Кайт, а сега от Георги Маджаров. И съгласно закона за концесиите – чл.
72, сме длъжни при предявено искане от негова страна да вземем решение за продължаване
на договора. Договора е един и същ от 2001 година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля, че стана ясно. Други въпроси има ли? 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
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-
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ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 608
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 72, ал. 1 и 3 от Закона за
концесиите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Продължава действието на договор за концесия на язовир „Посабина” от
20.09.2001 г. с правоприемника на „Пъци” ООД, представлявано от управителя Георги
Петров Маджаров с ЕГН 7406168283, със седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул.
„М. Маджаров” № 21, ет. 3, ап. 7.
2.Упълномощава кмета на общината да сключи договор с правоприемника за
продължаване на концесионния договор съгласно изискванията на чл. 64, ал. 2 от ЗК..
Преминаваме към девета точка от Дневния ред
9. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2015 г. – 31.03.2015 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Валентин Русчев – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във
връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки в страната на кмета на Община
Попово за периода 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г., в размер на 604.00 лв.
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 ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 609
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във
връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки в страната на кмета на Община
Попово за периода 01.01.2015 г. до 31.03.2015 г., в размер на 604.00 лв.
Преминаваме към десета точка от Дневния ред
10. Даване съгласие за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ План за улична регулация /ПУР/ на ул. „Христо Ботев” от О.К. /осово кръстовище/ 431
до О.К. 457а по плана на гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и
развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 2 т. 1 и т. 4 от ЗУТ,
във връзка с чл. 208 от ЗУТ, във връзка с чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и
чл. 4 ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие за Частично изменение на ПУП – План за
улична регулация на ул. „Христо Ботев” от О.К. 431 до О.К. 457а по плана на гр. Попово
/участъка от ул. „Ал. Константинов” до ул. „Въстаническа”/, като се възстанови уличната
регулация по план действа 1987 – 1993 г.

Имате думата за въпроси по тази докладна записка. Няма. Преминаваме към
гласуване на точката от дневния ред.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 610
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134 ал. 2 т. 1 и т. 4 от ЗУТ,
във връзка с чл. 208 от ЗУТ, във връзка с чл. 6 ал. 1 и ал. 3, чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и
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чл. 4 ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие за Частично изменение на ПУП – План за
улична регулация на ул. „Христо Ботев” от О.К. 431 до О.К. 457а по плана на гр. Попово
/участъка от ул. „Ал. Константинов” до ул. „Въстаническа”/, като се възстанови уличната
регулация по план действа 1987 – 1993 г.

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред
11. Даване съгласие за Частично изменение на Подробен устройствен План /ПУП/ План за улична регулация /ПУР/ на ул. „Ген. Прохоров” от О.К. /осово кръстовище/
631 до О.К. 625а по плана на гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Найден Иванов – общински съветник
Предлагам с пет гласа ЗА да одобрите проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и 11 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл.
5а, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 1 от ЗУТ,
Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие поземлен имот с идентификатор 57649.503.3112
– общинска публична собственост да бъде включен в Частичното изменение на Подробния
устройствен план – План за улична регулация на ул. „Ген. Прохоров” от О.К. 631 до О.К. 625а
по плана на гр. Попово с цел разширение на улицата, създаване на паркоместа за товарни
автомобили и реконструкция на кръстовище на ул. „Ген. Прохоров” и ул. „Мара Тасева”.

Имате думата за въпроси по тази докладна записка Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване на точката от дневния ред.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 611
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и 11 от ЗМСМА и чл. 8 ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл.
5а, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1 т. 1 от ЗУТ,
Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие поземлен имот с идентификатор 57649.503.3112
– общинска публична собственост да бъде включен в Частичното изменение на Подробния
устройствен план – План за улична регулация на ул. „Ген. Прохоров” от О.К. 631 до О.К. 625а
по плана на гр. Попово с цел разширение на улицата, създаване на паркоместа за товарни
автомобили и реконструкция на кръстовище на ул. „Ген. Прохоров” и ул. „Мара Тасева”.

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред
12. Изменения, допълнения и частична отмяна на разпоредби на Правилник за
финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.
Вносител: адв. Росица Денева – общински съветник
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка на адв. Росица Денева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме докладната.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Валентин Русчев – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината,
градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Никола Тошков – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Единодушно с пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя докладната записка.
Ще ви зачета предложението за решение.
На основание чл. 21 ал. 1, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1 и чл. 2, чл. 91 от Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и решение № 573 от Протокол №
44 от 26.02.2015 год. от заседание на ОбС Попово, Правилник за финансово
подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми на територията на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема изменения, допълнения и частична отмяна на разпоредби на Правилник за
финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми на територията на Община Попово съгласно ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от
решението.
Приложение: приложения относно проект за промени.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения.
Никола Тошков – общински съветник
Уважаеми дами и господа общински съветници, ще си позволя да стана адвокат на
адвоката в момента. Да благодаря на адв. Росица Денева за отделеното време и желание да
синхронизира двата Правилника – този за финансово подпомагане на хора с репродуктивни
проблеми и Правилника за работа на ОбС. Съгласували сме го. Имаше много неща, които
трябваше да се доизгладят. Така, че предаден Ви е в този вариант. Ще моля за вашата
подкрепа. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате ли въпроси по отношение на тази докладна? Не виждам. Преминаваме към
гласуване на тази точка от дневния ред.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 612
На основание чл. 21 ал. 1, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1 и чл. 2, чл. 91 от Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и решение № 573 от Протокол №
44 от 26.02.2015 год. от заседание на ОбС Попово, Правилник за финансово
подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми на територията на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема изменения, допълнения и частична отмяна на разпоредби на Правилник за
финансово подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни
проблеми на територията на Община Попово съгласно ПРИЛОЖЕНИЯ, неразделна част от
решението.
Приложение: приложения относно проект за промени.

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред
13. Избор на комисия по реда на чл. 58 от Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, във връзка с Правилник за финансово подпомагане на брачни и
извънбрачни двойки 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 четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Валентин Русчев – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината,
градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Никола Тошков – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя докладната записка.
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Никола Тошков – общински съветник
Корекцията в тази докладна се налага във връзка със тази синхронизация между
двата Правилника, за която говорих преди малко. Изразява се в отпадането на двамата
членове от общинска администрация г-н Тодор Тодоров и г-жа Кремена Иванова. Бих искал
да им благодаря за тяхното решение веднага да влязат в този проект. Но въз основа на тази
синхронизация трябва те да излязат и на тяхното място да влязат двама общински
съветника. И аз предлагам на мястото на Тодор Тодоров да влезе г-н Бойко Радев и на
мястото на г-жа Кремена Иванова, да влезе г-н Илиян Станчев.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение с направената промяна.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и по реда на разпоредбите на чл.
44, 46, 48, 50, 51, 53, 54,55, 56, 57 от същия Правилник и във връзка с раздел ІІ, чл. 4 от
Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово приема седем членна временна комисия за рок от 4
месеца, считано от влизане на решението в сила, в състав:
1. Никола Тошков – общински съветник
2. Магдалена Радева – общински съветник
3. Бойко Атанасов – общински съветник
4. Венета Мисирджиева – общински съветник
5. Зехра Мустафова – общински съветник
6. Илиян Станчев – общински съветник
7. Стефан Рачев – общински съветник

Председател
Зам. председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

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

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 613
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и по реда на разпоредбите на чл.
44, 46, 48, 50, 51, 53, 54,55, 56, 57 от същия Правилник и във връзка с раздел ІІ, чл. 4 от
Правилника за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с
репродуктивни проблеми на територията на Община Попово, Общинският съвет
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РЕШИ
Общински съвет Попово приема седем членна временна комисия за рок от 4
месеца, считано от влизане на решението в сила, в състав:
1. Никола Тошков – общински съветник
2. Магдалена Радева – общински съветник
3. Бойко Атанасов – общински съветник
4. Венета Мисирджиева – общински съветник
5. Зехра Мустафова – общински съветник
6. Илиян Станчев – общински съветник
7. Стефан Рачев – общински съветник

Председател
Зам. председател
Секретар
Член
Член
Член
Член

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред
14. Вземане на решение от ОбС Попово за внасяне на предложение в Министерски
съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на КРАСИМИР ХРИСТОВ
ДЖАМБАЗОВ
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 четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение.
На основание чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и
чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово внася предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на КРАСИМИР ХРИСТОВ ДЖАМБАЗОВ.

Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на точката.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 614
На основание чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и
чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
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Общински съвет Попово внася предложение в Министерски съвет за отпускане на
персонална пенсия на КРАСИМИР ХРИСТОВ ДЖАМБАЗОВ.

Преминаваме към точка 15 от Дневния ред.
15. Предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на община Попово за
финансиране на плащане по проект, финансиран със средства от ЕС.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли някой комисия, която да е разгледала тази докладна записка?
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на общината,
градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Никола Тошков – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от
Закона за публичните финанси, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община
Попово за финансиране на плащания по проект „Златното око” Национален кинофестивал
за операторско майсторство в памет на големия български оператор Димо Коларов наш
съгражданин“, финансиран със средства от Европейския съюз на Сдружение за среда и
култура „Попово ХХI век“ в размер до 61 780 лв. със срок на възстановяване 31.12.2015 г.
Колеги, имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

23
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 615
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА и във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от
Закона за публичните финанси, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за предоставяне на временен безлихвен заем от бюджета на Община
Попово за финансиране на плащания по проект „Златното око” Национален кинофестивал
за операторско майсторство в памет на големия български оператор Димо Коларов наш
съгражданин“, финансиран със средства от Европейския съюз на Сдружение за среда и
култура „Попово ХХI век“ в размер до 61 780 лв. със срок на възстановяване 31.12.2015 г.
Преминаваме към точка 16 от Дневния ред.
16. Призовка за принудително изпълнение по изпълнително дело № 88/2013 г. на
Частен съдебен изпълнител Стойко Аспарухов Георгиев, с рег. № 873 с район на
действие – Окръжен съд гр. Търговище.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата на д-р Веселинов – кмет на общината.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, спешно се наложи и тази точка да я
вкараме в Дневния ред. В момента частен съдебен изпълнител обяви и в 10 часа в
присъствието на ръководството на болницата и адв. Денева запечатват болницата.
Причината е неизплащане на фирмата извършила ремонт по еско програма за енергийна
ефективност на болницата и натрупани задължения в размер на триста хиляди лева, може би
вече към четиристотин хиляди лева. Отпаднаха едни задължения към над 50 000 лева,
затова общинската администрация, ръководството предприехме действия да оспорим иска
за удовлетворяване на взискателите с имуществото на болницата, сградата, апаратура,
използвайки факта, че в активите на дружеството не е включено, а е описан Хосписа. Едва
вчера успяхме да дадем ход през Окръжен съд за разглеждане на този Иск. А освен това да
бъдат взискателите спокойни и да не пречим на работата на Болницата за в бъдеще ние
предлагаме наши имоти, които са в приложението да обезпечат взискателите. Явно този
въпрос ще се проточи във времето, затова искам Вашето разрешение за тези имоти, които да
посочим на частния съдебен изпълнител респективно взискателите за задълженията на
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болницата като обезпечение на техните задължения. Всеки месец болницата трябва да
отделя 25 000 колкото по памет си спомням в период на пет години да изплати в доказания
срок за енергийна ефективност икономиите на болницата задълженията приблизително
милион и шестотин хиляди лева. Това както ви е известно не е възможно поради орязване
на средствата на болниците, вкарването им в лимити. И тези средства, които получават
независимо от работените клинични пътеки, в болницата не достигат само за заплати и
осигуровки, камо ли за другото поддържане на техника, медикаменти, консумативи, ел.
енергия и т. н. Болницата, както и всички други болници в България така наречени
общински са в тежко състояние. Притеснява ме, а и Вие сигурно следите изявите на
здравния министър, който отново каза, че е готов със Законопроект и по-скоро предложение
за здравна карта, в която ще се регламентира Здравната каса с кои болници ще сключва понататък договори. Няма да се учудя, ако до есента някои от общинските болници отпаднат
от сключване на договори със Здравната каса. Да изчакаме, и въпреки това нека да не сме
ние причината за закриване на болницата. Договорът, който е подписал д-р Димитров
навремето със Еско фирмата е много тежък и наследството на сегашното и предното
ръководство не можаха да го изпълнят този договор и кредиторите си влязоха в пълни права
да искат болницата да бъде разпродадена. Друг е въпроса на каква стойност. Трябваше да
внесем и от общината на оценителите експерти допълнително средства да поощрим и
защитим нашия интерес, тъй като се очертаваше тази огромна сграда да бъде оценена на
смешна цена около 200 000 лева, което е несериозно. Явно има апетити за закупуване на
сградата от хора, които по-нататък ще развиват в свой интерес бизнеса без да мислим за
проблемите на здравеопазването на територията на Община Попово и Опака. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА ОбС приема решения за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на Кмета на Общината
и във връзка с чл. 44 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, която гласи, че „Кметът на Общината ръководи цялата
изпълнителна дейност на Общината”, Общинският съвет

РЕШИ
1.Дава съгласие Община –Попово ,област Търговище да встъпи на страна на длъжникаМБАЛ - Попово -ЕООД по изпълнително дело №88/2013год. на ЧСИСтойко Аспарухов Георгиев, като изпълнението се извърши по реда на чл.520 ал.2
от ГПК - изпълнение върху друго имущество – частна общинска собственост на Община - Попово.
2.Принудителното изпълнение на паричните вземания на взискателите ТД НАП - Варна,
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ АДСИЦ ,с ЕИК 175050274 и
ЕНЕМОНА АД с ЕИК 020955078 ,срещу ДЛЪЖНИК -МБАЛ-ПОПОВО ЕООД да бъде насочено
към публична продан на недвижими имоти - общинска частна собственост съгласно
приложение №1.
3.Възлага на Кмета на Община -Попово изпълнението на т.1 и т.2 от настоящата докладна ,
като ангажира Община - Попово пред ЧСИ-Стойко Аспарухов Георгиев по изпълнително дело
№88/2013 година да извършва фактически и правни действия, включително да се споразумее с
взискателите за погасителен план на
паричните задължения на МБАЛ - Попово –ЕООД,който да бъде предложен и одобрен от ОбСПопово, област Търговище.
Приложение №1,опис на недвижими имоти - общинска частна собственост, което е неразделна
част от настоящата докладна.

Колеги, имате думата за въпроси по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Честно казано, това в последния момент е много неприятно. Това, което чухме от
кмета е още по-неприятно, че някой предварително иска да приватизира тази сграда, затова
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я санира. На мен не ми стана ясно, кой е този имот първия – пет етажна сграда, 841
квадрата, милион триста и осем и т. н. и кой е точка 8 отново 5 етажа със шестетажна
административна сграда 939 квадрата на стойност милион двеста и пет.
Другото, което не ми стана ясно на каква стойност е санирането и каква стойност
дължим на фирмата изпълнител. Дали това саниране е включено в тази оценка. Защото
може да се окаже, че тази оценка е преди санирането. Ми аз така като гледам санирането е
на стойност на сграда. Просто много неща ме озадачават. Излиза, че една сграда струва помалко от санировката и. И въобще какво можем да направим в случая сега? Какво е
необходимо да направим, аз мисля, че тук трябваше да бъде и адв. Денева, сигурно ще бъде
необходима юридическа консултация. Аз мисля, че в момента трябва да вземем едно
изключително важно решение. И според мен наистина е необходима консултация.
Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Тъй като взискателите и респективно частния съдебен изпълнител не знам какво ще
ги удовлетвори, за това сме посочили повече имоти, с които да можем да играем. Тук са
посочени и имоти от общинските гори. А санирането пак казвам по памет беше милион и
шестотин, които трябваше да върнем за 5 години. По 25 хиляди на месец да върне
Болницата, не ние. Ние това, което го правим, го правим спешно. Тя може да е дружество,
но капитала на това общинско дружество направено тогава от министъра на
здравеопазването, някой друг с твоето имущество направи тогава тия измислени общински
болници, които влезна в капитала им – общинска собственост. С една дума – собствеността
на болницата е общинска, но е включена в капитала на дружеството. И дружеството сега
отговаря с общинското, нашето имущество пред съдебния частен изпълнител заради
претенциите на взискателите. Така, че ние спасяваме с общинско имущество друго
общинско имущество за да можем да продължим дейността си в здравеопазването на
територията на общината. А дали е необходимо ще кажете Вие. Аз не знам тези, които
назначава частния съдебен изпълнител Стойко Аспарухов експерти, оценители дали щяха
да се спрат на 200, може и на 250, може на милион, но това не значи че ще включат
задължително самата стойност. Колкото оценят, толкова. Болницата е стара сграда, която
има амортизационно голяма стойност, овехтяване и това е причината. Но не сме ние, които
диктуваме на оценителите каква експертна оценка на болницата да поставят.
Аз казах, че се опитахме да извадим в размер на 5-6 хиляди лева допълнително да
можем като страна, тъй като болницата ги нямаше, да се защитим с паралелно или да
поощрим донякъде тези оценители, които в момента правят оценка може би не само на
експертните си професионални познания, но и на влияние. Не мога да говоря под чие
влияние, защото нямам доказателство, това всичкото, което Ви го говоря за интерес сами
разбирате, че е недоказуемо. Трябва да изчакаме да стане и някой да влезе и да управлява и
да си провежда свой интерес и свой бизнес. Само догатки имам. И затова посочихме в този
списък Приложение имоти, един имот е тази сграда насреща, старата община, другия имот е
сградата недовършена в груб строеж в самата болница. Ето ги тези две приблизително на
еднаква стойност сгради, но амортизационните и овехтяването на тази сграда, която е на
общината срещу нас показва по-ниска стойност. Това е. Другите са земеделски имоти.
Освен тези земеделски горски общински парцели сме включили парцела, който
кореспондира на гърба на производствената база на ССТ на околовръстния път. Там знаете
има едни складове, имаше едни ремонтни работилници, земята, дори си спомням по едно
време вашия колега Иван Неделчев ги ползваше, сега други ги ползват. Мина време докато
си докажем собствеността тя вече по акт е общинска собственост – тези складове със земята
прилежащата също сме ги включили. Много ми се искаше да включим и района на
сегашната пожарна, млад агробиолог, но там базата се ползва както от нас, ползва се от
пожарната, ползва се и от ССТ за производствени нужди за практики в техния учебен
процес.
За сега до Министерството на вътрешните работи сме пратили писмо, движи се
преписка някога да одобрена сградата на КАТ в западната част на града, да ни я предоставят
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за наше ползване за сметка сградата на млад-агробиолог за да си запазят пожарната там, ако
не да бъдат така добри да си изместят пожарната в пустеещата сграда на КАТ, и да ни
оставят нашата площ за БКС нужди. Но това е нещо, което за в бъдеще ще мине през ОбС.
Това е причината да не посочим и тази площ, където в момента тази наша собственост
ползват пожарната и ССТ.
Забравих да Ви кажа, че направихме опит за цесия. Първа и втора инстанция излезе в
наша полза решението срещу Министерството на регионалното развитие за милион и двеста
хиляди, които ни взеха за четвъртокласната пътна мрежа. Осъдихме ги. Министерството
обаче обжалва на трета инстанция касацията, не бяха внесли държавната такса. И в момента
тъй като нямаме изпълнителен лист за влязло в сила решение ще направя опит с ЕНЕМОНА
другата седмица да се срещна да им предложа на правен език май се казва нестабилна
цесия. Да подпишем договор за тези милион и двеста хиляди като цесия, дължащи ни
Министерството на регионалното развитие и по този начин да спасим всички имоти, които
не само болницата в момента като дружество, а и тези по списъка, но все пак това трябва
взискателя да даде съгласие. Мисля, че ние това дело до есента ще го спечелим и взискателя
има по-сметка сухите готови пари да вземе отколкото да взима някакви имоти. Но това
предстои като разговор.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Стана ли ясно? Имате ли въпроси? Мисля, че доста подробно ни разясни д-р
Веселинов по тази точка. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

29. Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 616
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА ОбС приема решения за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на Кмета на Общината
и във връзка с чл. 44 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, която гласи, че „Кметът на Общината ръководи цялата
изпълнителна дейност на Общината”, Общинският съвет

РЕШИ
1.Дава съгласие Община –Попово ,област Търговище да встъпи на страна на длъжникаМБАЛ - Попово -ЕООД по изпълнително дело №88/2013год. на ЧСИСтойко Аспарухов Георгиев, като изпълнението се извърши по реда на чл.520 ал.2
от ГПК - изпълнение върху друго имущество – частна общинска собственост на Община - Попово.
2.Принудителното изпълнение на паричните вземания на взискателите ТД НАП - Варна,
ФОНД ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНИ ИКОНОМИИ-ФЕЕИ АДСИЦ ,с ЕИК 175050274 и
ЕНЕМОНА АД с ЕИК 020955078 ,срещу ДЛЪЖНИК -МБАЛ-ПОПОВО ЕООД да бъде насочено
към публична продан на недвижими имоти - общинска частна собственост съгласно
приложение №1.
3.Възлага на Кмета на Община -Попово изпълнението на т.1 и т.2 от настоящата докладна ,
като ангажира Община - Попово пред ЧСИ-Стойко Аспарухов Георгиев по изпълнително дело
№88/2013 година да извършва фактически и правни действия, включително да се споразумее с
взискателите за погасителен план на
паричните задължения на МБАЛ - Попово –ЕООД, който да бъде предложен и одобрен от ОбСПопово, област Търговище.
Приложение №1,опис на недвижими имоти - общинска частна собственост, което е неразделна
част от настоящата докладна.

Преминаваме към точка 17 от Дневния ред.
17. Увеличаване числеността и промяна на план-сметката на Общинско предприятие
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово.
Колеги, зачитам Ви проекта за решение.
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1
и чл. 15 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от Закон за публичните
финанси, Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява, считано от 01.05.2015г., увеличаване на числеността с 20 / двадесет / работни
места (Работник озеленяване) на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство” за срок до 30.09.2015г., съгласно Приложение №1;
2.Одобрява, считано от 01.05.2015г., Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и
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дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за
срок до 30.09.2015г., съгласно Приложение № 2;
2. Чл. 6 се изменя, считано от 01.05.2015г. за срок до 30.09.2015г., както следва:
“Числен състав на Социалното предприятие :
-Директор – численост - 1 бр.
-Старши специалист - численост – 3 бр.
-Работник озеленяване – численост – 25 бр.
-Работник поддръжка – численост – 6 бр.”
3. Одобрява промяна в план – сметката за приходите и разходите на Общинско предприятие
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2015г., съгласно Приложение № 3.

Колеги, имате думата за въпроси по докладната записка. Г-жа Божанова направи точно
разяснение как точно това е отразено в бюджета. Няма желаещи. Мисля, че всичко стана
ясно.
Преминаваме към гласуване на решението:
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Иван Стойков Райков
12. Ивелина Костантинова Андреева
13. Илиян Станчев Илиев
14. Катя Петрова Грибнева
15. Костадин Иванов Димитров
16. Магдалена Аспарухова Радева
17. Мариана Иванова Иванова
18. Милен Стойчев Минчев
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Радиана Стефанова Георгиева
24. Росица Денева Дончева
25. Румен Стойчев Русев
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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ОТСЪСТВА
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
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ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 617
На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1
и чл. 15 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от Закон за публичните
финанси, Общинският съвет

РЕШИ
1.Одобрява, считано от 01.05.2015г., увеличаване на числеността с 20 / двадесет / работни
места (Работник озеленяване) на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство” за срок до 30.09.2015г., съгласно Приложение №1;
2.Одобрява, считано от 01.05.2015г., Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и
дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за
срок до 30.09.2015г., съгласно Приложение № 2;
2. Чл. 6 се изменя, считано от 01.05.2015г. за срок до 30.09.2015г., както следва:
“Числен състав на Социалното предприятие :
-Директор – численост - 1 бр.
-Старши специалист - численост – 3 бр.
-Работник озеленяване – численост – 25 бр.
-Работник поддръжка – численост – 6 бр.”
3. Одобрява промяна в план – сметката за приходите и разходите на Общинско предприятие
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2015г., съгласно Приложение № 3.

Преминаваме към 18 точка от Дневния ред:
18.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
Уважаеми колеги, до 24 март до 28 април в Общинска администрация са постъпили
34 молби за отпускане на еднократна помощ. След тяхното разглеждане комисията прави
следното предложение:
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Марийка Христова Колева
2. Събчо Михайлов Йорданов
3. Роза Иванова Недялкова
4. Иван Методиев Иванов
5. Белчин Маргаритов Асенов
6. Славка Иванова Иванова
7. Фатме Алилова Мустафова
8. Светла Андреева Йълдъръм
9. Борислав Атанасов Василев
10. Адем Шабанов Адемов
11. Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
12. Здравко Великов Николов
13. Айше Мехмедова Хръндева
14. Алиф Акифов Хюсеинов
15. Билял Мехмедов Юмеров
16. Даниела Иванова Пенева
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-

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

17. Весиле Шабанова Мустафова
18. Найден Михайлов Димитров
19. Зейнун Хюсеинов Османов

-

100 лева
150 лева
100 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Колю Николов Колев
2. Анка Христова Георгиева
3. Шафие Османова Хасанова
4. Адриана Алдинова Мерджанова
5. Тензиля Мехмедова Мехмедова
6. Назиле Мехмед Ахмедова
7. Стела Гюрова Маринова
8. Небие Мехмедова Алиева
9. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
10. Райко Райков Атанасов
11. Петър Минчев Бонев
12. Петрана Добрева Петкова
13. Шукрия Ахмедова Ахмедова
14. Зинеп Ибрямова Селимова
15. Смиленка Николаева Стоянова
Георги Георгиев – 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
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 618
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Марийка Христова Колева
2. Събчо Михайлов Йорданов
3. Роза Иванова Недялкова
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-

150 лева
200 лева
100 лева

4. Иван Методиев Иванов
5. Белчин Маргаритов Асенов
6. Славка Иванова Иванова
7. Фатме Алилова Мустафова
8. Светла Андреева Йълдъръм
9. Борислав Атанасов Василев
10. Адем Шабанов Адемов
11. Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
12. Здравко Великов Николов
13. Айше Мехмедова Хръндева
14. Алиф Акифов Хюсеинов
15. Билял Мехмедов Юмеров
16. Даниела Иванова Пенева
17. Весиле Шабанова Мустафова
18. Найден Михайлов Димитров
19. Зейнун Хюсеинов Османов

-

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

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Колю Николов Колев
2. Анка Христова Георгиева
3. Шафие Османова Хасанова
4. Адриана Алдинова Мерджанова
5. Тензиля Мехмедова Мехмедова
6. Назиле Мехмед Ахмедова
7. Стела Гюрова Маринова
8. Небие Мехмедова Алиева
9. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
10. Райко Райков Атанасов
11. Петър Минчев Бонев
12. Петрана Добрева Петкова
13. Шукрия Ахмедова Ахмедова
14. Зинеп Ибрямова Селимова
15. Смиленка Николаева Стоянова
Преминаваме към двадесет и четвърта точка от Дневния ред
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Предлагам да гласуваме новия колега Милен Стойчев Минчев да заеме мястото си
като член на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика” .
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
0

Предложението се приема.

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

Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

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

