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ПРОТОКОЛ № 50
Днес 30.07.2015 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе ПЕТДЕСЕТОТО 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 ПЕТДЕСЕТОТО юбилейно заседание на ОбС Попово.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило само от общинския
съветник Валентин Русчев.
На заседанието присъстват, кмета на общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмет
инж. Милена Божанова, зам.
кмет Емел Расимова, служители от общинската
администрация.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 19
точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на Общината д-р Л.
Веселинов относно : Приемане на решение от ОбС Попово за даване на съгласие на ТП
ДЛС „Черни Лом” гр. Попово за организиране на мероприятия по Наредбата за
условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските територии –
общинска собственост по почистване от дървесна и храстова растителност за
осигуряване на проводимостта на речните легла в критични участъци на територията
на Община Попово.
Предлагам тя да влезе като точка 18 в дневния ред.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
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Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015
година.
2. Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ – Попово” ЕООД
за 2014 година.
3. Намаляване размера на капитала на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, допълване на
програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в
Община Попово през 2015 г. и дарение на имот находящ се в сградата на „МБАЛ –
Попово”, представляващ обект с идентификатор № 57649.503.3681.1 по кадастрална
карта на гр. Попово.
4. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.04.2015 г. до 30.06.2015 година.
5. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
6. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2015 г.
7. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
8. Предложение за предоставяне на концесия за услуга на обект – публична общинска
собственост – „Летен театър” гр. Попово.
9. Промяна в списъка на общинския жилищен фонд през 2015 година.
10. Одобряване на оценки за продажба имоти частна общинска собственост чрез
публичен търг.
11. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и Кремена Димитрова
Бужева в УПИ V, кад. № 160 от кв. 20 по регулационния план на с. Звезда, чрез
изкупуване частта на Общината.
12. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост на язовир: „Водица” с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях
дейности”.
13. Поставяне на паметник (бюст) на Васил Левски в гр. Попово.
14. Именуване на централен площад в с. Садина, община Попово.
15. Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от Община Попово през 2014 г.
16 Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2015 – 30.06.2015 година
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17. Предоставяне на временна финансова помощ от бюджета на община Попово за
финансиране на плащане по проект, финансиран със средства от ЕС.
18. Приемане на решение от ОбС Попово за даване на съгласие на ТП ДЛС „Черни
Лом” гр. Попово за организиране на мероприятия по Наредбата за условията и реда за
възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – общинска собственост
по почистване от дървесна и храстова растителност за осигуряване на проводимостта
на речните легла в критични участъци на територията на Община Попово.
19. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -
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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 (вторник) от 12 часа. Присъстваха
всички членове на комисията и представители на общинска администрация. След
разглеждане на първа точка от дневния ред с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ 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 ПК проведе своето заседание вчера от 16 часа в състав от 4 човека и в
присъствието на представители на общинската администрация. Само Николай Черкезов не
беше на заседанието може би по уважителни причини, не зная. След обсъждане на
докладната комисията нямаме решение – два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ 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 заседава в намален състав. Присъстваха г-н Никола Тошков и г-н
Костадин Димитров. По тази точка имаме два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Съгласно
разпоредбите на Закона за публичните финанси промени в общинския бюджет, каквито се
предлагат през бюджетната година и в размера на бюджетните взаимоотношения на
общината с държавния бюджет се извършват по реда на този закон и на Закона за
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държавния бюджет за съответната година. Извън тези промени по чл. 56 ал. 2 се одобряват
от ОбС. Промени засягащи делегирани от държавата дейности се одобряват при спазване на
ограниченията на чл. 125 ал. 1 т. 1 като ОбС може да одобри 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
2015 година като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година. Поради
което предложението за решение е законосъобразно и следва да бъде подкрепено от ОбС.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК” Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия не можа да се събере – вчера беше насрочено заседанието и нямаме
становища по докладните от дневния ред на днешното заседание.
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 в пълен състав заседава вчера в 11.30 в присъствието на
представители на общинска администрация. Беше направено задълбочено обсъждане на
актуализацията на бюджета. С два гласа ЗА и три ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ нашата комисия не
подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение:
На основание 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 §45-03 „Капиталови
помощи и дарения от страната” с 16 550 лв.;
2. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 568 лв.
3. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма съгласно Приложение №1
4. 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.
Първо давам думата на кмета на Общината д-р Л. Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Господин председател, уважаеми дами и господа общински съветници, аз знам какво е
настроението, когато внеса такава точка – Актуализация на бюджет. Дали аз ще бъда кмет и
вие съветници, хората ще кажат, но живота в общината си продължава. Кое наложи ново
внасяне на тази точка по актуализация на бюджета, въпреки че няма законов нормативен
проблем с актуализация през годината на бюджета. Някъде април – май,
междуведомствената комисия по стихийни бедствия ни гласува за участъка в Поповска река
между двата моста от Механотехникума до пазара средства за подобряване на речното
легло. Ние приведохме всичко необходимо по Закона за обществените поръчки има избран
изпълнител, но тъй като бюджета не разполагаше с информация в началото на годината
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дойде допълнително този приход. В момента Ви предлагаме гласуване на 7 хиляди и 500
лева за технически надзор.
По-надолу с изпълнение на проекта по МИГ и възникване на допълнителни проблеми
в между блоковите пространства затворени между ул. „Мара Тасева” и „Ген. Баранов”. Една
част от Вас може би са видели, че този проект приключи с подобряване на средата, в който
живеят хората настанени в този район. Възникнаха напрежения във връзка с паркоместата.
И те са логични и с право. Затова ние предлагаме да извършим проектиране и да имаме
готовност при следващ финансов свободен ресурс паркингите в блоковите пространства в
кв. 115, кв. 116, кв. 117. Особено трагично е положението при геобразния блок и затворен
отпред с ДВСК сградата, сега служба Земеделие. Там става при дъжд и зимно време
невъзможно хората да влизат и да паркират колите, а също така изнасят и кал от това между
блоково пространство.
По МИГ също решихме проблема с изпълнител в с. Садина в първия етап на
централния площад, но възникна проблем с достъпа към площада за механата и ресторанта.
Там се налага ново виждане на проектанти за достъпа към тези в момента изолирани сгради.
Стана ясно, че втория етап на реконструкция на ВиК мрежата в Попово няма да се
състои. А причините са с изграждането на тези водни асоциации областни, които ще бъдат
от тук нататък бенефициенти при изграждането на ВиК проектите. Но ние така или иначе
сме започнали реконструкцията с първия етап. Остана недовършен техническия проект за
канализация по ул. „Раковска” и канализация по ул. „М. Маджаров” и „Ген. Баранов” до
главния колектор. За да изготвим технически проект са ни необходими средства за да
можем както ни посъветваха от екоминистерството да кандидатстваме за изграждането на
тези колектори и връзки канализационни през Предприятието за управление дейността по
опазване на околната среда. Или както Вие знаете ПУДОС, който финансира с приоритет
изграждане на канализации. Така ще можем частично да решим проблема с канализациите в
тези квартали на града.
От къде дойде икономията по капиталовата програма? Знаете, че ние сме включени в
групата на 28 града – „региони в растеж” на които ни отпускат приблизително 12 милиона
лева за усвояване по енергийна ефективност. Започнахме изграждане на нашата стратегия
до възможността да кандидатстваме с проекти в ОП „Регионално развитие” като
набелязахме един списък, който правим саниране и обновяване на настоящата сграда в
която се намираме. Включихме две държавни сгради – това е съда и прокуратурата и
полицията. Включихме и помощното училище и предлагаме също, тъй като то важи само за
града предлагаме читалището в Сеячи. Останалите средства 50 на сто ще бъдат за саниране
на жилищни блокове по програмата за саниране на блоковете. Но тъй като ние в сградата на
общината бяхме заделили с Вашите гласове 32 000 лева за изграждане на локална
отоплителна газова инсталация сега сметнахме за необходимо, че това ще влезе в 100
процентовата грандова схема при проектиране на ремонта на сградата и извадихме от
капиталовите тези средства.
Също със закупуването със средства от ОББ една кола, лек автомобил за нуждите на
общината отпадна и този финансов ресурс, така че успяхме да акумулираме средства за да
Ви предложим на Вашето внимание тази актуализация, която преди всичко е в проектната
част, за да имаме готовност както казах веднага при възможност да усвояваме с готовите
проекти и тези обекти, които са днес на Вашето внимание за проектиране. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Колеги, имате думата за въпроси и предложения.
Илиян Станчев – общински съветник
Дами и господа общински съветници, в качеството си на общински съветник и на
управител на общинско дружество за детско юношески футбол „Чероноломец” гр. Попово
искам да искам да се обърна към кмета на Община Попово с молба – предложение касаещо
точка 1 от дневния ред на днешното заседание. В разчета на целевите разходи и субсидии с
приетия от ОбС бюджет за 2015 г. беше определена субсидия за спортните клубове в размер
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на 45 000 лева. Тази година числеността на спортните клубове нарастна , разходите също.
Практиката през последните години показа, че винаги сме дофинансирали детско
юношеския и мъжкия футбол на територията на Община Попово чрез предоставяне на
допълнителни средства извън гласуваните при приемането на бюджета в началото на
годината. Тази година след като детско юношеската школа работи само и единствено с деца
живеещи и учащи в Попово имаме възможност да съставим и отбор от юноши старша
възраст. В тази връзка и цел подпомагане развитието на футбола в града се обръщам към
Вас с молба – предложение да бъдат отпуснати допълнителни финансови средства за
подпомагане на двата футболни клуба – детско юношеския и мъжкия. Обръщам се колеги
към Вас общински съветници, които моля да подкрепят отправеното от мен искане. Колеги
съветници, ако прецените подкрепете това предложение. Тук е време и да се извиня на
нашата комисия, която вчера заседава – не го обсъдихме, защото информацията пристигна
до мен след обяд, че тази година първенствата ще бъдат изтеглени по- рано в края на август,
и едва ли ще има възможност на друга сесия да се разгледа този въпрос. Благодаря за
вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това е по-скоро апел, отколкото конкретно предложение, така ли да разбирам.
Илиян Станчев – общински съветник
Конкретно предложение е. Като сума необходимите средства след разчета, който е
направен за детско юношеската школа са 7500, а за мъжкия футбол – 5 000 лева. Общо
12500 лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате думата за други предложения, след което ще обсъдим конкретно
предложението на г-н Станчев.
Веселин Несторов – общински съветник
Уважаеми колеги, г-н Кмете, особено много ми хареса изказването на г-н Веселинов.
Обаче имам един въпрос, който вчера зададох на комисията и така и не можа да ми бъде
даден отговор. Как става така, че Банката подарява 34 000 лева на общината. Казана ми
беше, че Банката е търговско дружество, обаче по закона за банките и банковото дело
Банката не може да бъде търговско дружество и не извършва търговски операции, няма това
право. Основната функция на Банката, без значение коя е тя е да дава кредити и да събира
пари от хората, включително и от фирми. За мен е непонятно и за първи път чувам, Банка да
подарява пари. Искам да знам каква е причината Банката да ни подари 30 000 лева.
Благодаря.
Тодор Тодоров – общински съветник
Колебая се защото вчера на комисията мисля, че получихме достатъчно подробна
информация от г-н Маринов за актуализацията. Там бяха упоменати допълнително средства
за закупуване на компютърна техника, че не са стигнали във времето и сега трябва да се
добавят 9000 лева. Нямаше разбира се някои неща, които ги каза сега г-н Веселинов. Честно
да си кажа аз съм малко объркан, защото получаваме някаква информация. Тя не е цялостна,
аз не знаех нищо за този автомобил. Сега го разбирам; Имам чувството, че тука гласуваме
нещата пост фактум. Изхарчват се едни пари, или от някъде се икономисват и в края на
краищата за да ги узаконим ние трябва да ги гласуваме. Или всичко това, което до сега се е
случило не е станало с предварителна актуализация, а правим актуализацията след като се е
случило. Или пак слагаме каруцата пред коня. Има ли нещо такова или не? Това ми е
въпроса.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси? Понеже не виждам до сега има зададени три въпроса. Двата са към д-р
Веселинов. Давам думата за отговор на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Явно въпросите на г-н Тодоров и г-н Несторов са така в един нюанс. Но да започна с
отговора на г-н Несторов. Извадили сме последните пет години. Ние работим след
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фалирането на Балканбанк с ОББ. Работим добре. За последните пет години през банката
бюджетни средства, второстепенните разпоредители, привлечени средства са средно по
години между 48 и 52 милиона лева. Обърнете внимание, има години и с 54 милиона. Тази
банка ОББ с наши пари И с тяхна дейност акумулира приходи. Не е прецедент банките да
помагат на общините. Ние по различни поводи сме искали дарения. Дали било за
кинофестивал, дали било за празника на града. Но там са някакви дребни сумички. Като се
огледах наоколо няма община в североизточния район, която да не е получила сериозни
(даже къде, къде по-малки общини) дарения от обслужващата банка. Аз излезнах в кавички
„абдал” за да не искам от тая банка насреща финансов ресурс в полза на общината. И тъй
като автомобилния парк е амортизиран ние поискахме да ни купят една кола както правят в
другите общини. Почти всяка община има кола, собственост на банката предоставена за
ползване или дарение пари за кола. Те предпочетоха Управителния съвет да ни дарят 30 000
лева като изрично е записана волята на дарителя - „за лек автомобил”. Междувременно ние
си бяхме включили в бюджета и Вие бяхте гласували за тези две Дачии, които ние купихме
със средства на бюджета. Нищо постфактум не сме правили. Но при положение, че имаме
пари, дарени за кола, а пък тя колата е по-евтина едната, и двете Дачии са по-евтини от
30 000. Едната е 17-18 000 и прехвърлихме в сметките от капиталовите разходи дарението и
го платихме с пари от дарението, а останалите пари, за които Ви казвам се освободиха и те
днес са налични и пред Вас на разположение като икономисани. А другата кола си остава с
пари от общинския бюджет. Още веднъж казвам – волята на дарителя е такава, тези пари не
можем да ги използваме за друго нещо. А остатъка до 30 000 лева сме ги върнали обратно
на Банката.
Какво ме накара да задържа тези пари последните няколко месеца. Накара ме
състоянието на гръцките банки. ОББ знаете, че е филиал на гръцка банка. И след като
нещата в Гърция и преговорите в ЕС зациклиха, един път съм страдал с фалита на
Балканбанк, тогава ни изгоряха е вярно дребни суми. Като проверих ние имахме налични
пари по сметката в ОББ нада 4 милиона и половина. Една сутрин привиках ръководството
на финансовата дирекция и направихме екстремно прехвърляне на сметките от ОББ в ДСК.
Банка, която е малко по-стабилна в предвид банковата система в Австрия. Така, че може би
продължавам отговора на въпроса, кое ме е накарало да вземем да усвоим тези 17-18 хиляди
за кола, останалите да ги върнем и да прехвърлим сметките в ДСК. Не се чувствам гузен
като кмет, тъй като Ви обясних последните години колко средства са превъртели ОББ наши
с тяхната банка. А мисля, че съм постъпил съвсем отговорно като прехвърлям банковите
сметки в ДСК. По този начин отговарям дали са икономисани или похарчени постфактум
пред Вас на инж. Тодоров въпроса. Няма нищо задкулисно. Обясних самия механизъм.
А пък по въпроса на Илиян Станчев, мисля че неговите искания са резонни, защото
факт е Вие знаете последните години този бюджет не достига за спортните клубове и есента
винаги прегласуваме средствата най-вече за футбол за да може да започне първенството. И
то се касае преди всичко за децата и юношите, а не отдавна Ви споделих, че това са деца, а
мъжката формация – хора, които са живеещи само на територията на Попово или учещи,
така че аз подкрепям предложението на Илиян Станчев.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Други въпроси има ли? Не виждам. Тогава ще помоля
финансовия отдел, може ли да направим някаква формулировка – той така обособи една
сума от 12500 лева, но тъй като това в актуализацията трябва да бъде записано точно по
параграфи и точно от къде се вземат тези пари, можем ли в момента да го направим ? Как
предлагате да процедираме. Г-жо Божанова?
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Какво да кажа. Строго експертно мнение като финансист с претенции да познавам
законите, касаещи управлението на бюджета. В началото при представяне на докладната
подробно беше зачетено правното основание за актуализацията като член от Закона за
публичните финанси и беше достатъчно добре цитиран текста и е казано кога, как и какво
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се прави. В случая аз се оказвам неподготвена. Снощи бях сигурно и след 17 часа в
общината, слава богу никой не ме е потърсил дори и информативно да ми съобщи за тези
намерения, за да има готовност финансовата дирекция за реакция. Така, че нито мога да
формулирам аз, ето и директорът на дирекция е тук и може да каже, нито да кажа от къде
ще се вземат и от къде ще ги пренасочим тези пари. А принципно решение да се вземе няма
как да се случи пак казвам във връзка със Закона за публичните финанси. При
актуализацията на бюджета увеличението в разходната част би трябвало да намери
приложение в приходната част и или намаление в разходната част. Аз такова предложение
не чух и не мога да отреагирам. Вече решението остава на общинските съветници, по закон
си е Ваше право.
Тодор Тодоров – общински съветник
Правилно обявихте г-н Председател, че днес е 50-то юбилейно заседание на ОбС. На
това 50-то юбилейно заседание да се правят такива предложения явно нещо не сме се
доизградили като съветници, като общински съвет. Подкрепям напълно г-жа Божанова и
мисля, че е несериозно това, което става, защото който и друг да се опита преди да внесе
такова нещо беше веднага отхвърлян. Аз нямам нищо против това, което се каза. Между
другото там има акцент, че практиката показва, да наистина това показва практиката през
годините, че сега другото, което беше интересно в изказването на г-н Станчев, че този път
децата са от Попово. Този път – до сега сме финансирали нещо друго. Съгласен съм
наистина, че трябва да се участва, трябва да се отпуснат средства, но аз мисля, че е много
несериозно точно сега в края на мандата да правим някакви нарушения на Правилници и
наистина трябва да бъде съгласувано с ... Как да актуализираме бюджет, без да се знае от
къде ще се вземе, къде ще отиде, основание на финансиране и т. н. Аз мисля, че ние в
момента не можем да вземем никакво решение. Нито има докладна, това е някакво устно
предложение. Това е моето мнение.
Илиян Станчев – общински съветник
Съгласен съм с г-н Тодоров донякъде. Аз ще бъда съгласен дори, ако на следваща
сесия се излезе с по-конкретно предложение от дирекция Финанси. Това мое предложение
беше необходимо да бъде разгледано и от колегите общински съветници.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля, че се оформи едно мнение консенсусно да възложим на финансовия отдел на
следващото заседание да потърси начини да се намерят тези средства, ако всички се
обединяваме около идеята, че те наистина са необходими. Но няма как да влезе като
конкретно предложение в тази актуализация на бюджета.
Предложението няма да го вкарваме директно като решение, а на база на записаното в
Протокола финансовият отдел ще намери начин другия път да излезе с предложение.
Колеги, имате ли други въпроси? Не виждам. Приемаме, че ме всичко е ясно.
Преминаваме към гласуване.
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
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ОТСЪСТВА
ПРОТИВ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА

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
Решението НЕ се приема !

ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪЛЖАБ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
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д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Свидетели сте, че направих възможното по искане на гражданите да вкарам такава точка и
да проектираме за подобряване условията за живот. Благодарение на гласовете
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ на ГЕРБ няма да има проекти и подобряване на междублоковите
пространства, които прочетох, нито ще направим канализация в упоменатите улици. Също и
от с. Садина да знаят, че техния проект няма да бъде възложен, а това значи, че Вие
стопирате и изграждането между двата моста от Механотехникума и пазара обновяването
на речното легло. Благодаря Ви за прозорливото гласуване.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Господин Председател, кмета ме изпревари, негово право си е, аз исках същото да
кажа, че всъщност едни гласувани пари от Постоянната комисия, което е най-важно за
общината от Постоянната комисия по бедствия и аварии при МС в този случай може да се
наложи да ги върнем обратно в бюджета. И при едни евентуални валежи да се чудим какво
да правим за проходимостта на реката. Сумата е около 750 хиляди лева ще върнем. Аз даже
щях да апелирам към прегласуване, защото мисля, че сме така прекалено коректни в
излагането на нещата. Ние не искаме увеличаване на размера на бюджета. Ние правим
вътрешно компенсирани промени във връзка с направени икономии при изпълнението на
капиталовата програма. Възползваме се от възможностите за кандидатстването по ОП
„Регионален растеж 2014 – 2020 г. И не правим разходи за подобряване на отоплителната
инсталация в сградата на общината с общински пари, а се стремим да го направим с пари по
ОП. За това, извинявайте, пак казвам аз не съм политик, експертното ми мнение е, че
решението, което взехте е от икономическа, социална, прагматична гледна точка не е
обективно и така, за това си позволих така по-остро да се изказвам, пък и за Вас не е
привично емоционалното ми изказване. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Заповядайте г-жо Колева.
Венета Колева – общински съветник
Уважаеми колеги, може би недостатъчно, тези които гласуваха ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
не са достатъчно разбрали за какви средства става въпрос, които трябва да включим в
актуализацията на бюджета. И аз Ви моля, апелирам просто да прегласуваме решението, за
да може ние да не връщаме тези пари, които ни се отпускат от фонда за бедствия и аварии.
Много Ви моля, ако Правилника ни позволява, а той позволява да прегласуваме решението
и да си вършим работата , а не да връщаме пари, които са ни дадени.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, позволете ми е на мен, след като чухме много мнения, повечето
експертни и аз да се опитам да направя един анализ на ситуацията. Знам със сигурност, че
предстоящата предизборна борба оказва сериозно влияние върху гласуването специално по
тази тема. И това е до някъде разбираемо, но моля Ви да не правим така, че политическите
тясно партийни интереси да навреждат и то сериозно на гражданите на община Попово.
Предлагам всеки да осмисли решението, което е направил и ще подложа на прегласуване
решението. И още веднъж апелирам бъдете отговорни към решението, което вземате, не
бъдете, не гледайте тясно партийни интереси, защото вота – отрицателния по никакъв начин
няма да навреди лично на мен, на кмета или на някой друг. Ще навреди на гражданите на
общината, чухте за какви суми стана въпрос да бъдат върнати.
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз искам да изразя мнение. Тук стана въпрос за политика и за избори. Мисля, че
политиката в момента я направи Кмета. Мисля, че имаше и против, мисля че имаше и други
въздържали се от ГЕРБ. Не само ГЕРБ. Той акцентира върху ГЕРБ. Какво значи това, това
не е ли политика. Как до сега, когато РЗС гласуваха винаги с кмета бяха добри, сега даже не
се каза нищо за това. Техните гласове решиха нещата, а не ГЕРБ. Да си ги кажем нещата в
очите. Аз не искам да правим политика. Вие ме предизвикахте. Политиката започна от
кмета. Кога ГЕРБ сме подкрепяли актуализацията ? Това е практика. Значи ли това, че в
момента ние правим политика преди изборите? След като сме последователни в действията
си. Защото смятаме, че тук вземаме решения пост фактум. Не става въпрос за 7 000 лева за
надзор, нека ни обяснят малко повече за това. Ние ще сме виновни за това, че не можем да
гласуваме 7 000 лева за надзора на реката. А другите пари, които са там. Защото всичко
слагаме и тъпчем на едно място и се хващаме за нещо, което наистина е важно и казваме,
ето Вие сте виновни, че това не се случи. Не е вярно. Общината е опряла до тия 7 000 лева
за надзор и ще върне парите, така ли? Мисля, че тук имаме нужда от разяснение, а не да се
правят на обидени кмета и г-жа Божанова. Аз съм против прегласуването и наистина
вкарахме тук политика и я вкара Кмета.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Винаги Вие сте гласували против, но благодарение на гласовете, които са за
развитието на този град винаги сме успявали до сега. Сега по една или друга причина
поради отсъствие на няколко от членовете от ЗАЕДНО, това нещо няма достатъчно
подкрепа. А това, че гласувате винаги против актуализацията – да наистина е политика. Вие
във всеки един случай до сега гласувате против развитието на този град. По- скоро –
въздържали се. Защото въздържали се не е позиция. Има позиция – ЗА, има и позиция
ПРОТИВ, ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ не е позиция. Така приключваме с дебатите.
Тодор Тодоров – общински съветник
Мисля, че много станахте менторите на ГЕРБ. Много станахте. Ние за това сме в
този ОбС за да изразяваме мнение. ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ го има в Правилника и това е
позиция.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тодоров в момента не съм Ви дал думата. Не давам мнение как да гласувате,
обяснявам на гражданите какво се случва благодарение на Вашето гласуване – нищо друго.
Така, от тук насетне поставям на прегласуване тази точка. Поради промяна на
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обстоятелствата, поради разясненията, които се направиха и от г-жа Божанова и от г-н
Кмета подлагам на прегласуване тази точка.
Преминаваме към прегласуване на тази точка Актуализация на бюджета.
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
Решението НЕ се приема !

ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪЛЖАБ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
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Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ – Попово” ЕООД
за 2014 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев - председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал.
2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
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граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ – Попово” ЕООД
към 31.12.2014 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2;
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2014 г. за покриване
на непокрити загуби от минали години.

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка и по предложението за
решение.
Магдалена Радева – общински съветник
Понеже виждам, че д-р Андреева е в залата, бих искала да я попитам дали този отчет
са публикувани съгласно Закона за счетоводството?
Д-р Янка Андреева – управител на МБАЛ – Попово ЕООД
Публикуван е в интернет страницата.
Магдалена Радева – общински съветник
Аз продължавам със своя въпрос – съгласно чл. 40 от Закона за счетоводството преи
да бъдат публикувани годишните финансови отчети те трябва да бъдат приети от
съответния собственик на капитала, в случая ОбС. И защо за поредна година МБАЛ ни
представя баланса и отчета за приходите и разходите след изтичане на законните срокове.
Д-р Янка Андреева – управител на МБАЛ – Попово ЕООД
Този баланс и отчет е представен в Общината много по-рано. Просто сега се внася в
ОбС. Избързали сме с публикуването на интернет страницата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли по отношение на тази докладна. Преминаваме към гласуване
по тази точка.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
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
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ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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

РЕШЕНИЕ № 645
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал.
2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ – Попово” ЕООД
към 31.12.2014 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2;
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2014 г. за покриване
на непокрити загуби от минали години.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Намаляване размера на капитала на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД, допълване на
програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в
Община Попово през 2015 г. и дарение на имот находящ се в сградата на „МБАЛ –
Попово”, представляващ обект с идентификатор № 57649.503.3681.1 по кадастрална
карта на гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия няма становище. Два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
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. Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепи по принцип първоначалната докладна
записка с която се иска намаляване на капитала на МБАЛ Попово. В последствие имаме
друг проект за решение с докладната и нещата би следвало малко да се променят. В какво
следва да бъде промяната? Решенията са във връзка с Търговския закон и Търговския
регистър. Всички са чели Търговския закон и всички познават процедурите в Търговския
регистър. Включвайки в нашето решение разпоредбата на чл. 149 както е по т. 3 във връзка
с чл. 150 и чл. 151 означава, че спазваме процедурата по намаляването да се извърши чрез
установяване стойността в дела на капитала. Решението за намаляване на капитала се
представя в Търговския регистър и се обявява. С обявяването му се смята, че дружеството е
заявило, че е готово да даде обезпечение на вземанията или да изплати на кредиторите,
които не са съгласни с намаляването задълженията си към момента на обявяването.
Съгласието обаче на кредиторите по чл. 150 ал. 2 с намаляването се предполага, ако до 3
месеца след обявяването те не изразят писмено несъгласието си. Следователно вписването
на намаляването, изменението на Учредителния акт, с който се намалява капитала се вписва
след изтичане на срока по този ред. Следователно след три месеца след публикуване
поканата към кредиторите да си дадат съгласието за намаляването на капитала на МБАЛ със
100 % общинско участие. По точка 4-та ние възлагаме изменение на Учредителния акт на
МБАЛ да бъде извършено от управителя на МБАЛ. Съгласно цитираните закони това може
единствено да бъде извършено от Кмета на Общината, каквото той е правил за периода от
2000 до 2015 година, а самото вписване в Търговския регистър се извършва от управителя
на МБАЛ. Не можем да вземем решение да изпълним точки 5, 6 и 7 поради следното
обстоятелство – до вписване на намаляването на капитала на МБАЛ на стойността на
обекта, който е подробно описан, самостоятелен обект със съответния идентификатор по
кадастрална карта и все едно още нямаме акт за общинска собственост. Спазвайки
процедурите по ЗОС би следвало в точка 5 да посочим ако има такъв акт за общинска
публична или частна собственост за да можем да задължаваме кмета на общината да
извърши дарение на Министерството на здравеопазването представлявано към настоящия
момент от министър Петър Москов. Следователно, ако вземем решенията по 5, 6 и 7 точки
ще задължим кмета да сключи договор за дарение на този имот без все още той да е
отпаднал от капитала на МБАЛ. Следователно не може да прехвърляме нещо, което не е
вписано в регистъра на Общината, не е вписано в имотния регистър на Агенцията по
вписванията в Попово и се блокирва нашето решение в тези му части – 5, 6 и 7.
Би трябвало, ако наистина има интерес общината ние като ОбС да участваме в
реализацията на този обект, който е цитиран чрез Министерството на здравеопазването да
изпълним процедурата по Търговския закон, да мине всичко нормално, да нямаме
възражения от кредитори, това са публични неща, които не могат да бъдат спестени по
никакъв начин и след като приключи тази процедура Управителя на МБАЛ д-р Андреева да
уведоми кмета на общината и той да внесе след изтичане на тези неща предложението за
дарение на посоченото помещение представляващо част от МБАЛ. Ако бях достатъчно ясна
моето предложение е да гласуваме решението съгласно 1, 2 ,3 и 4 точка. Като четвърта
точка стане - . Възлага на Кмета на Общината да актуализира Учредителния акт на
„МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД и на управителя на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД да
извърши вписване в търговския регистър при Агенция по вписванията на намаляване
размера на капитала на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД.
От предложението за решение да отпаднат 5, 6 и 7 точка и те да бъдат предмет на
бъдещи решения както се очертава на следващия ОбС и кмет на Община.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „ Образование, култура,
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вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги вече имате думата за конкретни въпроси, свързани и с предложението на
комисията.
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз искам само да попитам, защото надали им стана на всички ясно, но все пак аз
вярвам на г-жа Денева, защото все пак тя е адвокат и искам само да попитам това решение в
тази редакция, която вие предлагате ще свърши ли работа, за това което иска
Министерството на здравеопазването? И ще можем ли да започнем тази дейност и то да
започне процедурата по ремонта и т. н. защото знаем, че спешната помощ е изключително
важна за нашия град. Защото знам, че е имало съвещание при областния управител. Там са
участвали и Търговище и Омуртаг. При тях положението същото ли е?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз бях на това заседание, бях поканен от Областния управител. Всички председатели
на ОбС на четирите общини, като идеята е следната. Тя и д-р Андреева после може да ме
допълни, ако нещо пропусна. Има отпуснати като бенефициент Министерството на
здравеопазването осемдесет и няколко милиона лева като разходването на тези средства ще
бъде за подобряването или изграждането на нови Спешни медицински центрове във всички
общини. Ще се кандидатства на конкурентни начала. Всяка една община има право да
реши, дали ще използва ново помещение, което ще подобри като саниране или нещо друго
или ще строи ново. Бяха изразени от различните страни различни становища като
единствени Търговище бяха готови за ново строителство. Омуртаг предложиха да дарят
някаква сграда, която е неизползваема, Антоново също даряват част от помещение. По
принцип Търговище колежката, каза че ще вземат принципно решение. Ние вземаме по
конкретно решение, но все пак следваме стъпките, които са необходими за да спазим
закона. Дори и да ни се иска да бъде нещо по-различно, ние нямаме друг начин. Това е
процедурата. Сега до колко това нещо ще свърши работа като последователност и като
време аз не мога да отговоря. Все пак това е някаква процедура, която беше в идеен вариант.
Ние нямаме нищо конкретно, нямаме разписани конкретни предложения. За цялата страна е
тази програма.
Д-р Янка Андреева – управител на МБАЛ – Попово ЕООД
Министерството на здравеопазването става бенефициент по тази програма „Региони
в растеж” в подкрепа на здравна инфраструктура. Нашето предложение беше да се
предоставят парцели за ново строителство, така както бяха и първоначалните изисквания.
След последната среща на 17 юли при областния управител министър Шарков разпореди
навсякъде да преминем на вариант ремонт и реконструкция. Мисля, че този проект трябва
да стартира в началото на месец септември и с два три месечно изчакване на законовата
процедура вероятно ще се забавят и затруднят нещата относно Попово. Днес доколкото
знам заседават общинските съвети и в четирите общини.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Аз искам думата като лекар в болницата и смятам, че тази част от болницата е найрационална. Първо – защото е в сградата на болницата, има връзка между спешна помощ и
болницата. Другото, което всички знаете – в бърза помощ няма доктори. Докторите, които
работим в отделенията работим в бърза помощ. Да дадем старата Родина както беше
навремето. И какво ще стане, докторите ще ходим до спешна помощ и обратно да даваме
консултации ли ? Не възможно е. Единственото разумно решение е точно тази част от
сградата, в която в момента е Спешна помощ да си остане пак Спешна помощ иначе като
организация, като начин на работа не може да стане.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Оформя се едно и също мнение. Въпроса е дали ако вземем принципно решение този
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казус да бъде ускорен. Г-жо Денева как мислите.
Адв. Росица Денева – общински съветник
Предлагам като пета точка да запишем.:
След изпълнение на законовите изисквания по точки от 1 до 4 Общински съвет
Попово дава съгласие имота да бъде дарен на Министерството на здравеопазването на
Република България.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване първо на направените предложения:
Първо гласуваме за отпадането на т. 5,6 и 7 от предложението за решение:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗАПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
2

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !!!
Гласуваме новото предложение на т. 4., а именно:
4. Възлага на Кмета на Общината да актуализира Учредителния акт на „МБАЛ –
ПОПОВО” ЕООД и на управителя на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД да извърши
вписване в търговския регистър при Агенция по вписванията на намаляване размера
на капитала на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗАПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !!!
Гласуваме новото предложение на т. 5., а именно:
5. След изпълнение на законовите изисквания по точки от 1 до 4 Общински съвет
Попово дава съгласие имота да бъде дарен на Министерството на здравеопазването на
Република България.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗАПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !!!
Колеги преминаваме към гласуване на цялостното решение.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
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ОТСЪСТВА

2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. 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

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

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 646
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 117, ал.1 и
ал.2, чл. 137, ал. 1, т. 4 и чл. 149, ал.1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ТЗ, чл. 16, ал. 1, т. 1 и т. 3 от
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община
Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на
общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, чл. 21, ал. 1, т. 8 и
т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от ЗОС във връзка с чл. 5а, ал. 1
и ал. 5 и чл. 35, ал. 1, т.8 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет – Попово определя за цел на намаляване капитала на „МБАЛ –
ПОПОВО” ЕООД, гарантиране устойчивостта на Оперативна програма „Региони в растеж‘‘
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2014-2020 г., по която бенефициент е Министерството на здравеопазването. С развитие и
подобряване условията на труд в системата на спешната помощ и подпомагане
инвестирането в здравната инфраструктура възниква необходимост от активите на
дружеството да се извади самостоятелен обект с идентификатор №57649.503.3681.1.1 по
кадастрална карта на гр. Попово с площ 251.92 кв. м. находящ се на първи етаж, блок „Б” на
сграда болница, което ще доведе до намаляване на капитала на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД
в размер на 61 630 лв., /представляващи балансовата стойност на обекта/.
2.Определя размер на намаляването на капитала, както следва:
от 394 250 лева
на 332 620 лева
, като намаляването се извърши по следния начин: намаляване на стойността на дела на
капитала, както следва:
от 39 425 дяла по 10 лева
на 33 262 дяла по 10 лева.
3.На основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 150 и чл. 151 от ТЗ изменя Учредителен
акт на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД в частта, касаеща размера на капитала, като изменя
същия от 394 250 лева на 332 620 лв. и изменя стойността на дела в капитала от 39 425 дяла
по 10 лева на 33 262 дяла по 10 лева.
4. Възлага на Кмета на Общината да актуализира Учредителния акт на „МБАЛ –
ПОПОВО” ЕООД и на управителя на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД да извърши вписване в
търговския регистър при Агенция по вписванията на намаляване размера на капитала на
„МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД.
5. След изпълнение на законовите изисквания по точки от 1 до 4 Общински съвет
Попово дава съгласие имота да бъде дарен на Министерството на здравеопазването на
Република България.
Преминаваме към разглеждането на четвърта точка от Дневния ред.
4. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.04.2015 г. до 30.06.2015 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във
връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА относно извършените разходи за командировки
на кмета на Общината за периода 01.04.2015 г. до 30.06.2015 г., Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки в страната на кмета на
Община Попово за периода 01.04.2015 г. до 30.06.2015 г., в размер на 533.25 лв.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на решението:
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
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-

26
0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

РЕШЕНИЕТОСЕ ПРИЕМА !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 647
На основание чл. чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във връзка
с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА относно извършените разходи за командировки на кмета
на Общината за периода 01.04.2015 г. до 30.06.2015 г., Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки в страната на кмета на Община
Попово за периода 01.04.2015 г. до 30.06.2015 г., в размер на 533.25 лв.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред
5. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет Попово за
пределянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия подкрепя докладната с три гласа ЗА . Има мотиви към решението,
които са законосъобразни и следва да одобрим проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от
Наредбата на общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и
чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр.
Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както
следва:
§ 1. В т. 16 на Приложение 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях”, в графа „Вид
услуга” се прави следното изменение:
Текстът Входна такса при посещение на туристически комплекс „Ковачевско кале”.
Да се чете:
Входна такса при посещение на археологически обект „Ковачевско кале”
§ 2. В т. 16 на Приложение 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях”, се прави следното
допълнение:
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№ по
Вид услуга
ред
16.
Посещение на археологическа
експозиция със съпътстваща
фотоизложба.
- възрастни
- ученици, пенсионери и деца
от 7г. възраст

Такса

Забележка

1.00 лв.

-

0.50 лв.

-

Заключителна разпоредба
§ 3. Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им
в официалния сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.
Колеги имате ли въпроси по отношение на докладната записка? Няма. Преминаваме
към гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. 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
20

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 648
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата на
общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3
и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр.
Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както
следва:
§ 1. В т. 16 на Приложение 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях”, в графа „Вид
услуга” се прави следното изменение:
Текстът Входна такса при посещение на туристически комплекс „Ковачевско кале”.
Да се чете:
Входна такса при посещение на археологически обект „Ковачевско кале”
§ 2. В т. 16 на Приложение 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях”, се прави следното
допълнение:
№ по
Вид услуга
ред
16.
Посещение на археологическа
експозиция със съпътстваща
фотоизложба.
- възрастни
- ученици, пенсионери и деца
от 7г. възраст

Такса

Забележка

1.00 лв.

-

0.50 лв.

-

Заключителна разпоредба
§ 3. Измененията и допълненията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им
в официалния сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/.
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Преминаваме към шеста точка от Дневния ред
6. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2015 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да прочета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, чл. 5А, ал. 5 и чл. 35, 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 /имоти под наем/
- УПИ VІІ, кад. № 430, кв. 51 по регулационния план на с. Посабина с площ от 1380
кв. м.;
- помещение с ид. № 57649.503.3849.1 по кадастралната карта на гр. Попово с площ
от 48 кв. м.
т. Б ІІІ /продажба на вещи/
- къща от олекотени панели /като материали/, намираща се в с. Медовина.
2. Утвърждава начална тръжна цена на къщата от олекотени панели в размер на 535
лв. без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
определяне на наемателите и купувача.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата за въпроси по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Просто, ако може някой да ни разясни кое е това помещение?

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма кой да ни отговори.
Тодор Тодоров – общински съветник

За да не изпада общинска администрация в неудобно положение оттеглям си
въпроса.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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
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ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
-
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0
3

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 649
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 35, ал. 1 от
ЗОС, чл. 5А, ал. 5 и чл. 35, 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 /имоти под наем/
- УПИ VІІ, кад. № 430, кв. 51 по регулационния план на с. Посабина с площ от 1380
кв. м.;
- помещение с ид. № 57649.503.3849.1 по кадастралната карта на гр. Попово с площ
от 48 кв. м.
т. Б ІІІ /продажба на вещи/
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- къща от олекотени панели /като материали/, намираща се в с. Медовина.
2. Утвърждава начална тръжна цена на къщата от олекотени панели в размер на 535
лв. без ДДС.
3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
определяне на наемателите и купувача.
Преминаваме към седма точка от Дневния ред
7. 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 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 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 от ЗМСМА във връзка с чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС,
чл.49, ал.1 и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
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:
Начална тръжна
НМ
Имот №
Площ Кат
НТП
АОС цена лв/имот
Попово 57649.112.152
0,500
4
за зем.труд и отдих
12748
181
Попово 57649.112.155
0,507
4
за зем.труд и отдих
12749
192
Попово 57649.112.158
0,502
4
за зем.труд и отдих
12750
182
Попово 57649.112.162
0,486
4
за зем.труд и отдих
12751
176
Попово 57649.112.165
0,483
4
за зем.труд и отдих
12752
175
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

57649.112.15
3
57649.112.15
4
57649.112.15
9
57649.112.16
1
57649.114.28
3
57649.114.22
0
57649.114.34
2
57649.112.16
6

0,570

4

за зем.труд и отдих

10527

206

0,517

4

за зем.труд и отдих

10528

187

0,540

4

за зем.труд и отдих

10529

195

0,542

4

за зем.труд и отдих

10530

196

0,321

4

за зем.труд и отдих

12676

241

0,224

4

за зем.труд и отдих

12753

147

0,760

4

за зем.труд и отдих

12590

570

0,542

4

за зем.труд и отдих

12766

203

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

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

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-
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0
0

Решението СЕ ПРИЕМА.

Р Е Ш Е Н И Е № 650
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС,
чл.49, ал.1 и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
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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:
Начална тръжна
НМ
Имот №
Площ Кат
НТП
АОС цена лв/имот
Попово 57649.112.152
0,500
4
за зем.труд и отдих
12748
181
Попово 57649.112.155
0,507
4
за зем.труд и отдих
12749
192
Попово 57649.112.158
0,502
4
за зем.труд и отдих
12750
182
Попово 57649.112.162
0,486
4
за зем.труд и отдих
12751
176
Попово 57649.112.165
0,483
4
за зем.труд и отдих
12752
175
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

57649.112.15
3
57649.112.15
4
57649.112.15
9
57649.112.16
1
57649.114.28
3
57649.114.22
0
57649.114.34
2
57649.112.16
6

0,570

4

за зем.труд и отдих

10527

206

0,517

4

за зем.труд и отдих

10528

187

0,540

4

за зем.труд и отдих

10529

195

0,542

4

за зем.труд и отдих

10530

196

0,321

4

за зем.труд и отдих

12676

241

0,224

4

за зем.труд и отдих

12753

147

0,760

4

за зем.труд и отдих

12590

570

0,542

4

за зем.труд и отдих

12766

203

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

Преминаваме към осма точка от Дневния ред
8. Предложение за предоставяне на концесия за услуга на обект – публична общинска
собственост – „Летен театър” гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Би следвало да
подкрепим предложението за предоставяне на концесия за услуга на този обект
представляващ изключителен Летен театър в гр. Попово. И да напомним, че концесията за
услуга има предмет на управление от обществен интерес на риск на концесионера като
възнаграждението се състои в правото на концесионера да експлоатира услугата или от това
право на компенсация от страна на консцедента по чл. 6. За обекти на концесия по реда на
този закон се предоставят обекти от обществен интерес като съгласно т. 2 обекти и имоти
или части от имоти публична държавна или публична общинска собственост и става след
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решение на ОбС по реда на чл. ал. 1 т. 2 от ЗК. Всички изисквания на закона са налице, така
че би следвало да подкрепим решението по точка 8.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение.
На основание чл. 38 от Закона за концесиите Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, чл. 13 ал. 1 т. 2, чл. 17 ал. 1 т. 2 и
чл. 39 ал. 1 и 2 от Закона за концесиите Общинският съвет :
1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга- управление, поддържане и
експлоатация на обект "ЛЕТЕН ТЕАТЪР" -гр. Попово.
1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията:
Организиране на културни, спортни и други мероприятия от обществен интерес, както и
осъществяване на търговска дейност.
1.3. Прилежаща площ на обекта на концесията, инфраструктура и принадлежности: Обектът
представлява публична общинска собственост с АОС №1910/24.04.2015 г., поземлен имот с
идентификатор 57649.503.1450 по кадастралната карта на гр. Попово с площ 4 956 кв.м., ведно с
двуетажна сграда – сцена с идентификатор 57649.503.1450.1 със застроена площ 179 кв.м.,
едноетажна сграда с идентификатор 57649.503.1450.2 с площ 106 кв.м. и едноетажна сграда с
идентификатор 57649.503.1450.4 с площ 33 кв.м., находящи се кв. 73, УПИ II на град Попово.
1.4. Максимален срок на концесията: 20 години.
1.5. Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.
1.6. Условия за осъществяване на концесията:
1.6.1. Концесионерът при осъществяване на предмета на концесионния договор следва да
спазва законовите и нормативни изисквания, свързани с: националната сигурност и отбрана на
страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти,
както и обществения ред.
1.6.2. Концесионерът следва да извършва дейността си при спазване на изискванията на
действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него услуги и съобразно решенията
на ОбС – Попово за предоставяне на концесия и на концесионния договор.
1.6.3. Концесионерът да управлява и поддържа обекта на концесията и управлява услугата на
свой риск с грижата на добър стопанин.
1.6.4. Концесионерът няма право да изменя предназначението на обекта на концесията за
срока на концесията.
1.6.5. Всички задължителни застраховки и всички данъци и такси по Закона за местните
данъци и такси са за сметка на концесионера.
1.6.6. Концесионерът няма право да се разпорежда с обекта на концесията.
1.6.7. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията.
1.6.8. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на
концесията или части от него да се предоставят под наем на трети лица, съвместна дейност и др.
1.6.9. Концедентът не носи отговорност за щети произлезли вследствие на действия на
концесионера по концесионния договор.
1.6.10. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на чл. 6 от Закона за
концесиите.
1.6.11. Концедентът е собственик на имота и на всички приращения и подобрения върху
обекта на концесията, включително върху неговата принадлежност, от момента на тяхното
възникване, вкл. и когато не са в изпълнение на концесионния договор.
1.6.12. Обстоятелства от фактически и правен характер, настъпването или изменението, на
които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс:
Икономическият баланс на концесията се определя от правата и задълженията на страните и
условията за осъшествяването на концесията така, както са определени в концесионния договор.
Страните се съгласяват, че за поддържане на икономическия баланс на концесията концесионерът
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поема следните рискове:
1. Експлоатационни рискове – вероятността разходите за управление на обекта на концесията
и предоставянето на услугата да са по-високи от прогнозираните от концесионера. В тази група
рискове се включват всички рискове, свързани с промяната на пазарните цени, природни бедствия,
инфлационният риск, технологичен риск и други.;
2. Пазарни рискове – вероятността приходите от предоставянето на услугата да са по-малки
от прогнозираните от концесионера;
3. Рискът от замърсяване на околната среда.
При нарушаване на икономическия баланс всяка една от страните може да поиска изменение
и допълнение на договора за възстановяване на икономическия баланс. Искането се отправя към
другата страна с мотивирано предложение въз основа на комплексен анализ на обстоятелствата,
довели до нарушаване на икономическия интерес.
При концесията се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието между
ползите и рисковете при условията на сключения концесионен договор.
1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:
1.7.1. Основни права на концедента:
1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете и
условията, залегнали в концесионния договор.
1.7.1.2. Да придобие след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната инфраструктура,
техническата и друга документация и информация изготвена във връзка с концесията.
1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за целта
има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява предвидените в него
задължения, както и условията на предоставената концесия.
1.7.1.5. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата , при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и
задълженията на двете страни.
1.7.2. Основни задължения на концедента:
1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно
действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни програми
и работни проекти.
1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху обекта на концесията.
1.7.2.4. Да издава на концесионера в определените срокове необходимите разрешения за
извършване на дейността.
1.7.3. Основни права на концесионера:
1.7.3.1. Да експлоатира обекта на концесията съобразно предназначението му и условията на
концесионния договор.
1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него дейност.
1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна
инфраструктура и да предприеме действия по подръжка и обновяването и.
1.7.3.4. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил
сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и
задълженията на двете страни.
1.7.4. Основни задължения на концесионера:
1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
1.7.4.2. За срока на действие на концесионния договор да извърши инвестиции в размер на
160 000 лв., от които 70 000 лв. през първата година на концесията Концесионерът е длъжен да
поддържа в добро състояние обекта на концесията.
1.7.4.3. В шест месечен срок от сключването на концесионния договор да представи на
концедента своята инвестиционна програма, със срокове, размер на инвестициите и видът им.
1.7.4.4. Да извършва видовете дейности след съгласуването им с концедента.
1.7.4.5. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва
обекта предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести/ипотеки,
залози и др./.
1.7.4.6. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на община Попово.
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1.7.4.7. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на
концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни органи.
1.7.4.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и да им
представя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния
договор.
1.7.4.9.Да спазва стрикно изискванията свързани с опазването на околната среда, защитените
със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при
договорените условия и срокове в договора.
1.7.4.11. Да извършва за своя сметка всички разходи свързани с поддържането и
експлоатацията на обекта
1.7.4.12. Да предаде на Общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или
изтичане на срока на концесията, ведно с всички направени приращения и подобрения.
1.8 Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията на подизпълнители:
Концесионерът може свободно да възлага дейности по изпълнение на инвестиционната си
програма, на подизпълнители и носи пълна отговорност за действията им пред концедента.
1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:
1.9.1. Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.
1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с експлоатацията
и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се нарушават правата на
концедента и условията на договора на концесия.
1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния
договор и/или други обезпечения:
1.10.1. Гаранцията за участие/депозитът на спечелилия конкурса участник, с който се сключва
концесионния договор е в размер на 1 000 лв. и се освобождава след неговото приключване за
участника определен за концесионер или след издаване на заповед след изтичане на срока за
обжалване за останалите участници.
1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в
проекта на договора.
1.10.3. При прекратяване на договора по негова вина концесионерът заплаща обезщетение в
размер на 15 000 лв. За обезпечаване на вземането същият предоставя банкова гаранция.
1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:
1.11.1. Еднократно концесионно плащане в размер на минимум 1 000 лв. /без ДДС/, което се
превежда по банкова сметка на концедента при сключване на договора.
1.11.2. Минимално годишно концесионно плащане в размер на 600 лв./без ДДС/, което се
превежда по банкова сметка на концедента посочена в договора, в срок до 31 Март за всяка текуща
година от срока на концесията, което се актуализира ежегодно с официалния инфлационен индекс за
предходната година , обявен от НСИ.
1.11.3. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на
концесионно плащане, с изключение на еднократното е 1 година.
1.12. Изисквания свързани с националната сигурност и отбрана на страната: Да спазва
вички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбрана на страната и
изпълнява предписанията на компетентните органи, свързани с това.
1.13. Условия за опазване на околната среда, на човешкото здраве и на защитените
територии:
1.13.1. Да спазва всички нормативни изсквания свързани с опазването на околната среда, на
човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти.
1.13.2. При експлоатация на обекта да не уврежда околната среда.
1.13.3. При осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава човешкото здраве
и защитените територии, зони и обекти.
1.14. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка
и в полза на концедента обекта на концесията.
1.14.1. Концесионерът е длъжен ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя
сметка и в полза на Община Попово.
1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.
1.16. Критерии за подбор на кандидатите:

29

1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
1.Регистрация в търговски или професионален регистър/За юридически лица/, съгласно
законодателството на страната, в която участникът е установен, и /или;
2.Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за
извършване на съответните дейности съгласно законодателството на страната, в която участникът е
установен;
1.16.2. Икономическо и финансово състояние: Доказва се чрез :
1. Регистриран основен капитал на участника;
2. Балансова и/или пазарна стойност на активите на участника за последните три години,
която се удостоверява с годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка, изготвена от
лицензиран оценител и/ или
3. Годишни финансови отчети на участника за последните три години.
1.16.3. Технически възможности и/или професионална квалификация. Доказва се чрез:
1.Декларация, съдържаща списъци на изпълнени и изпълнявани през последните 5 години
договори с предмет идентичен с предмета на концесията;
2. Описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване на качествено
изпълнение на концесионния договор;
3. Списък на техническите лица, включително на тези, които ще отговарят за качеството на
изпълнение на концесионния договор;
4. Сертификати за управление на качеството или за опазване на околната среда;
5. Документи, удостоверяващи образованието и професионалата квалификация на
ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на дейностите по концесионния
договор;
6. Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за
изпълнение на ремотно възстановителните работи.
Предвижда се възможност доказването на съответствието с критериите да бъде извършено
чрез възможностите на трети лица. В тези случаи кандидатът представя доказателства, че ще има на
разположение възможностите на третото лице.
1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите/предложенията:
1.17.1. К1- най висока годишна концесионна вноска -30 т.
1.17.2. К2- най високо еднократно концесионно възнаграждение-20 т.
1.17.3. К3-инвестиции в обекта на концесията- 30 т.
1.17.4. К4- поддържане на оптимални наемни цени на другите услуги -10 т.
1.17.5. К5 – други, предложения благоприятни за концедента – 10 т.
Максималния брой точки, които може да получи едно предложение е 100
/К1+К2+К3+К4 +К5= 100/.
Останалите предложения в низходяш ред се оценяват по формулата, описана в методиката за
оценяване към документацията.
1.18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участи в процедурата за
предоставяне на концесия: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 000 лв. - банкова
гаранция или парична такава, която се внася по банкова сметка на Община Попово, посочена в
конкурсната документация, в срок до 35 –тия ден от датата на обнародване на обявлението в
електронната страница на “Държавен вестник”.
1.19. Конкурсната документация се закупува от Община Попово, пл. “Ал. Стамболийски”1, стая 209. Цената на конкурсната документация е 100 лв. без ДДС и се заплаща на касата на
Информационния центар на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване на
конкурсната документация до 20-тия ден от обнародването на обявлението в електронната страница
на “ДВ”.
1.20. Срок за приемане на документите за участие в конкурса /процедурата: До 16,00
часа на 35-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на “ДВ” в стая
209 на Общината.
1.21. Отварянето на офертите ще се проведе на 38-тия ден от датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “ДВ” от 10,00 часа в залата на Информационния център на
Общината.
2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и проведе
процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.
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Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи. 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
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 651
На основание чл. 38 от Закона за концесиите Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 4, чл. 13 ал. 1 т. 2, чл. 17 ал. 1 т. 2 и
чл. 39 ал. 1 и 2 от Закона за концесиите Общинският съвет :
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1. Открива процедура по предоставяне на концесия при следните параметри:
1.1. Предмет и обект на концесията: Концесия за услуга- управление, поддържане и
експлоатация на обект "ЛЕТЕН ТЕАТЪР" -гр. Попово.
1.2. Стопански дейности, които могат да се осъществяват, чрез обекта на концесията:
Организиране на културни, спортни и други мероприятия от обществен интерес, както и
осъществяване на търговска дейност.
1.3. Прилежаща площ на обекта на концесията, инфраструктура и принадлежности: Обектът
представлява публична общинска собственост с АОС №1910/24.04.2015 г., поземлен имот с
идентификатор 57649.503.1450 по кадастралната карта на гр. Попово с площ 4 956 кв.м., ведно с
двуетажна сграда – сцена с идентификатор 57649.503.1450.1 със застроена площ 179 кв.м.,
едноетажна сграда с идентификатор 57649.503.1450.2 с площ 106 кв.м. и едноетажна сграда с
идентификатор 57649.503.1450.4 с площ 33 кв.м., находящи се кв. 73, УПИ II на град Попово.
1.4. Максимален срок на концесията: 20 години.
1.5. Начална дата на концесията: Датата на сключване на концесионния договор.
1.6. Условия за осъществяване на концесията:
1.6.1. Концесионерът при осъществяване на предмета на концесионния договор следва да
спазва законовите и нормативни изисквания, свързани с: националната сигурност и отбрана на
страната, опазването на околната среда, човешкото здраве, защитените територии, зони и обекти,
както и обществения ред.
1.6.2. Концесионерът следва да извършва дейността си при спазване на изискванията на
действащите нормативни актове, регулиращи извършваните от него услуги и съобразно решенията
на ОбС – Попово за предоставяне на концесия и на концесионния договор.
1.6.3. Концесионерът да управлява и поддържа обекта на концесията и управлява услугата на
свой риск с грижата на добър стопанин.
1.6.4. Концесионерът няма право да изменя предназначението на обекта на концесията за
срока на концесията.
1.6.5. Всички задължителни застраховки и всички данъци и такси по Закона за местните
данъци и такси са за сметка на концесионера.
1.6.6. Концесионерът няма право да се разпорежда с обекта на концесията.
1.6.7. Концесионерът няма право да учредява обезпечения върху обекта на концесията.
1.6.8. Концесионерът няма право да сключва договори, съгласно които обектът на
концесията или части от него да се предоставят под наем на трети лица, съвместна дейност и др.
1.6.9. Концедентът не носи отговорност за щети произлезли вследствие на действия на
концесионера по концесионния договор.
1.6.10. Концедентът не дължи на концесионера компенсации по смисъла на чл. 6 от Закона за
концесиите.
1.6.11. Концедентът е собственик на имота и на всички приращения и подобрения върху
обекта на концесията, включително върху неговата принадлежност, от момента на тяхното
възникване, вкл. и когато не са в изпълнение на концесионния договор.
1.6.12. Обстоятелства от фактически и правен характер, настъпването или изменението, на
които може да доведе до нарушаване на икономическия баланс:
Икономическият баланс на концесията се определя от правата и задълженията на страните и
условията за осъшествяването на концесията така, както са определени в концесионния договор.
Страните се съгласяват, че за поддържане на икономическия баланс на концесията концесионерът
поема следните рискове:
1. Експлоатационни рискове – вероятността разходите за управление на обекта на концесията
и предоставянето на услугата да са по-високи от прогнозираните от концесионера. В тази група
рискове се включват всички рискове, свързани с промяната на пазарните цени, природни бедствия,
инфлационният риск, технологичен риск и други.;
2. Пазарни рискове – вероятността приходите от предоставянето на услугата да са по-малки
от прогнозираните от концесионера;
3. Рискът от замърсяване на околната среда.
При нарушаване на икономическия баланс всяка една от страните може да поиска изменение
и допълнение на договора за възстановяване на икономическия баланс. Искането се отправя към
другата страна с мотивирано предложение въз основа на комплексен анализ на обстоятелствата,
довели до нарушаване на икономическия интерес.
При концесията се поддържа икономически баланс, който представлява равновесието между
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ползите и рисковете при условията на сключения концесионен договор.
1.7. Основни права и задължения по концесионния договор:
1.7.1. Основни права на концедента:
1.7.1.1. Да получава дължимите от концесионера плащания и гаранции в размера, сроковете и
условията, залегнали в концесионния договор.
1.7.1.2. Да придобие след изтичане срока на договора или неговото преждевременно
прекратяване, правото на собственост върху подобренията в обекта, инженерната инфраструктура,
техническата и друга документация и информация изготвена във връзка с концесията.
1.7.1.3. Да контролира изпълнението на задълженията по концесионния договор, като за целта
има право на достъп до обекта и информацията относно осъществяваната дейност.
1.7.1.4. Да прекрати договора, ако концесионерът не изпълнява предвидените в него
задължения, както и условията на предоставената концесия.
1.7.1.5. Да иска изменение на договора за концесия, когато обстоятелствата , при които той е
бил сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и
задълженията на двете страни.
1.7.2. Основни задължения на концедента:
1.7.2.1. Да не възпрепятства дейността на концесионера, когато тя се осъществява съгласно
действащата нормативна уредба и клаузите на концесионния договор.
1.7.2.2. Да съгласува своевременно представените от концесионера инвестиционни програми
и работни проекти.
1.7.2.3. Да не предоставя на други лица концесия върху обекта на концесията.
1.7.2.4. Да издава на концесионера в определените срокове необходимите разрешения за
извършване на дейността.
1.7.3. Основни права на концесионера:
1.7.3.1. Да експлоатира обекта на концесията съобразно предназначението му и условията на
концесионния договор.
1.7.3.2. Да получава приходите от извършваната от него дейност.
1.7.3.3. Да ползва съпътстващата към момента на приемане на обекта инженерна
инфраструктура и да предприеме действия по подръжка и обновяването и.
1.7.3.4. Да иска изменение в концесионния договор, когато обстоятелствата при които е бил
сключен се променят трайно и съществено и това доведе до несъответствие между правата и
задълженията на двете страни.
1.7.4. Основни задължения на концесионера:
1.7.4.1. Да не променя предназначението на обекта на концесия.
1.7.4.2. За срока на действие на концесионния договор да извърши инвестиции в размер на
160 000 лв., от които 70 000 лв. през първата година на концесията Концесионерът е длъжен да
поддържа в добро състояние обекта на концесията.
1.7.4.3. В шест месечен срок от сключването на концесионния договор да представи на
концедента своята инвестиционна програма, със срокове, размер на инвестициите и видът им.
1.7.4.4. Да извършва видовете дейности след съгласуването им с концедента.
1.7.4.5. Да не прехвърля на трети лица правата и задълженията по договора и/или да ползва
обекта предмет на концесията съвместно с тях, както и да не го обременява с тежести/ипотеки,
залози и др./.
1.7.4.6. Да застрахова обекта на концесията за своя сметка в полза на община Попово.
1.7.4.7. Да води и съхранява всяка техническа и друга документация, свързана с обекта на
концесията и да я предоставя при поискване от концедента и компетентните държавни органи.
1.7.4.8. Да осигурява по всяко време достъп до обекта на контролните органи и да им
представя документи и информация относно изпълнението на задълженията по концесионния
договор.
1.7.4.9.Да спазва стрикно изискванията свързани с опазването на околната среда, защитените
със закон територии и обекти на националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред.
1.7.4.10. Да заплаща всички дължими концесионни плащания на концедента при
договорените условия и срокове в договора.
1.7.4.11. Да извършва за своя сметка всички разходи свързани с поддържането и
експлоатацията на обекта
1.7.4.12. Да предаде на Общината обекта годен за експлоатация при прекратяване или
изтичане на срока на концесията, ведно с всички направени приращения и подобрения.
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1.8 Условия за възлагане на дейности в обекта на концесията на подизпълнители:
Концесионерът може свободно да възлага дейности по изпълнение на инвестиционната си
програма, на подизпълнители и носи пълна отговорност за действията им пред концедента.
1.9. Условия и/или забрани за отдаване на обекта на концесия под наем и за
предоставяне на дейности по експлоатацията и поддържането му на подизпълнители:
1.9.1. Концесионерът не може да отдава обекта на трети лица.
1.9.2. Концесионерът може да ползва подизпълнители за дейности, свързани с експлоатацията
и поддържането на обекта, които не може да извърши сам и с които не се нарушават правата на
концедента и условията на договора на концесия.
1.10. Вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по концесионния
договор и/или други обезпечения:
1.10.1. Гаранцията за участие/депозитът на спечелилия конкурса участник, с който се сключва
концесионния договор е в размер на 1 000 лв. и се освобождава след неговото приключване за
участника определен за концесионер или след издаване на заповед след изтичане на срока за
обжалване за останалите участници.
1.10.2. Всички други обезщетения при неизпълнение на задълженията са конкретизирани в
проекта на договора.
1.10.3. При прекратяване на договора по негова вина концесионерът заплаща обезщетение в
размер на 15 000 лв. За обезпечаване на вземането същият предоставя банкова гаранция.
1.11. Условия за извършване на концесионното плащане:
1.11.1. Еднократно концесионно плащане в размер на минимум 1 000 лв. /без ДДС/, което се
превежда по банкова сметка на концедента при сключване на договора.
1.11.2. Минимално годишно концесионно плащане в размер на 600 лв./без ДДС/, което се
превежда по банкова сметка на концедента посочена в договора, в срок до 31 Март за всяка текуща
година от срока на концесията, което се актуализира ежегодно с официалния инфлационен индекс за
предходната година , обявен от НСИ.
1.11.3. Гратисен период, през който концесионерът се освобождава от извършване на
концесионно плащане, с изключение на еднократното е 1 година.
1.12. Изисквания свързани с националната сигурност и отбрана на страната: Да спазва
вички нормативни изисквания, свързани с националната сигурност и отбрана на страната и
изпълнява предписанията на компетентните органи, свързани с това.
1.13. Условия за опазване на околната среда, на човешкото здраве и на защитените
територии:
1.13.1. Да спазва всички нормативни изсквания свързани с опазването на околната среда, на
човешкото здраве и на защитените територии, зони и обекти.
1.13.2. При експлоатация на обекта да не уврежда околната среда.
1.13.3. При осъществяване на дейностите по концесията да не застрашава човешкото здраве
и защитените територии, зони и обекти.
1.14. Задължение на концесионера да застрахова за срока на концесията за своя сметка
и в полза на концедента обекта на концесията.
1.14.1. Концесионерът е длъжен ежегодно да сключва задължителните застраховки за своя
сметка и в полза на Община Попово.
1.15. Процедура за предоставяне на концесията: Открита.
1.16. Критерии за подбор на кандидатите:
1.16.1. Пригодност за изпълнение на професионална дейност:
1.Регистрация в търговски или професионален регистър/За юридически лица/, съгласно
законодателството на страната, в която участникът е установен, и /или;
2.Опит в изпълнението на дейности, идентични или сходни с дейностите, които могат да се
извършват с обекта на концесията, както и притежаването на лицензии или разрешителни за
извършване на съответните дейности съгласно законодателството на страната, в която участникът е
установен;
1.16.2. Икономическо и финансово състояние: Доказва се чрез :
1. Регистриран основен капитал на участника;
2. Балансова и/или пазарна стойност на активите на участника за последните три години,
която се удостоверява с годишния финансов отчет или със съответната пазарна оценка, изготвена от
лицензиран оценител и/ или
3. Годишни финансови отчети на участника за последните три години.
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1.16.3. Технически възможности и/или професионална квалификация. Доказва се чрез:
1.Декларация, съдържаща списъци на изпълнени и изпълнявани през последните 5 години
договори с предмет идентичен с предмета на концесията;
2. Описание на техническото оборудване и на възможностите за осигуряване на качествено
изпълнение на концесионния договор;
3. Списък на техническите лица, включително на тези, които ще отговарят за качеството на
изпълнение на концесионния договор;
4. Сертификати за управление на качеството или за опазване на околната среда;
5. Документи, удостоверяващи образованието и професионалата квалификация на
ръководните служители, които ще отговарят за изпълнението на дейностите по концесионния
договор;
6. Данни за собствени или наети технически лица, които кандидатът ще използва за
изпълнение на ремотно възстановителните работи.
Предвижда се възможност доказването на съответствието с критериите да бъде извършено
чрез възможностите на трети лица. В тези случаи кандидатът представя доказателства, че ще има на
разположение възможностите на третото лице.
1.17. Критерии за комплексна оценка на офертите/предложенията:
1.17.1. К1- най висока годишна концесионна вноска -30 т.
1.17.2. К2- най високо еднократно концесионно възнаграждение-20 т.
1.17.3. К3-инвестиции в обекта на концесията- 30 т.
1.17.4. К4- поддържане на оптимални наемни цени на другите услуги -10 т.
1.17.5. К5 – други, предложения благоприятни за концедента – 10 т.
Максималния брой точки, които може да получи едно предложение е 100
/К1+К2+К3+К4 +К5= 100/.
Останалите предложения в низходяш ред се оценяват по формулата, описана в методиката за
оценяване към документацията.
1.18. Размер и начин на плащане на гаранцията за участи в процедурата за
предоставяне на концесия: Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 1 000 лв. - банкова
гаранция или парична такава, която се внася по банкова сметка на Община Попово, посочена в
конкурсната документация, в срок до 35 –тия ден от датата на обнародване на обявлението в
електронната страница на “Държавен вестник”.
1.19. Конкурсната документация се закупува от Община Попово, пл. “Ал. Стамболийски”1, стая 209. Цената на конкурсната документация е 100 лв. без ДДС и се заплаща на касата на
Информационния центар на Общината, преди получаване на документацията. Срок за закупуване на
конкурсната документация до 20-тия ден от обнародването на обявлението в електронната страница
на “ДВ”.
1.20. Срок за приемане на документите за участие в конкурса /процедурата: До 16,00
часа на 35-тия ден от датата на обнародване на обявлението в електронната страница на “ДВ” в стая
209 на Общината.
1.21. Отварянето на офертите ще се проведе на 38-тия ден от датата на обнародване на
обявлението в електронната страница на “ДВ” от 10,00 часа в залата на Информационния център на
Общината.
2. Упълномощава Кмета на Общината да назначи комисия, която да организира и проведе
процедурата по предоставяне на концесията, съгласно изискванията на ЗК и ППЗК.

Преминаваме към девета точка от Дневния ред
9. Промяна в списъка на общинския жилищен фонд през 2015 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да прочета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл.
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27, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, Общинският съвет

РЕШИ
1. Променя утвърдения списък на общинския жилищен фонд за 2015 г. както следва:
- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 167 бр.;
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици 11 бр.;
- ведомствени жилища 10 бр.
- резервни жилища 107 бр.
Общ брой жилища
295 бр.
Приложения: № 1 Списък на общинския жилищен фонд;
№ 2 Списък на наемателите, желаещи да закупят жилища.
Ще прочета и списъка на желаещите наематели да закупят своите жилища и отговарят на
условията за това:
СПИСЪК
на наемателите на общински жилища, желаещи да ги закупят и отговарящи на
условията за това
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Цоньо Стоянов Цонев – жк „Младост” бл. 1, вх. А, ап. 20
Венета Недялкова Венциславова – жк. „Младост” бл. 14, вх. Б, ап. 4
Николинка Георгиева Колева – жк „Младост” бл. 111, вх. Д, ап. 4
Атанас Михов Атанасов – жк. „Русаля”, бл. 3, вх. Б, ап. 12
Павлинка Петрова Христова – бул. „България” № 180, ап. 3
Зюмбюл Ашимова Шошева – ул. „Гагарин” № 9, ап. 2
Иван Христов Братанов – жк. „Младост” бл. 4, вх. А, ап. 9
Мирослава Андреева Петкова – жк. „Младост” бл.16, вх. Б, ап. 8
Антон Стоянов Павлов – ул. „Мара Тасева” № 65, ап. 19

Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи. 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
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ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 652
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл.
27, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, Общинският съвет

РЕШИ
1. Променя утвърдения списък на общинския жилищен фонд за 2015 г. както следва:
- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 167 бр.;
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици 11 бр.;
- ведомствени жилища 10 бр.
- резервни жилища 107 бр.
Общ брой жилища
295 бр.
Приложения: № 1 Списък на общинския жилищен фонд;
№ 2 Списък на наемателите, желаещи да закупят жилища.

Тодор Тодоров – общински съветник
Господин председател, от грапа съветници на ГЕРБ искам почивка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Обявявам 15 минути почивка.
Моля за проверка на кворума – 24 съветника можем да продължим работа.
Тодор Тодоров – общински съветник
Господин Председател, искам думата като председател на група съветници.
Във връзка със случилото се в първата част на сесията на почивката обсъдихме
групата съветници на ГЕРБ. Това, че бяхме обвинени, че сме против прогреса на града, че
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сме едва ли не най-лошите. Смятам, че това беше политическа игра от страна на кмета. И
това, че се почувстваха обидени всички и напуснаха, даже няма кой да ни отговаря на
въпросите в момента, ние сме готови от групата на ГЕРБ да излезем с предложение да се
лишат съветниците от възнаграждение за един месец, да съберем тези 7000 лева и общината
да не загуби този проект., за който толкова много ни атакуват нас. 7000 лева са средствата,
които бяха в актуализацията г-жа Радева, срещу тези 7 000 лева общината ще загуби 700
хиляди, защото няма да има надзор. След като общината няма 7 000 аз съм готов да ги
съберем и толкова. За тях плаче кмета. Аз съм готов да ги съберем и ние правим
предложение да ги направим от нашите възнаграждения, за да не лишаваме Общината и
гражданите от тези 700 хиляди лева. Това ни е предложението, което искаме да направим за
да стане ясно, че ние не сме против прогреса на града, а сме против някои задкулистни игри,
които се правят с тези актуализации на бюджета. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Тодоров,
Това, което правите в момента има една дума единствена. Казва се популизъм.
Защото ние имаме средствата. Общината ги ние, ние просто трябваше да ги сложим на
правилното място. И това, че Вие имате определени нагласи по партийна линия да гласувате
против не означава, че всички общински съветници ще вадим пари, или каквото и да е за да
можем да решаваме някакви проблеми. Това, което правите е чист популизъм. Простете ми,
но наистина не мога да се въздържа от коментар, защото е против всякаква логика ние да
имаме право да ги разпределим тези пари, да можем да ги сложим на правилното място, за
да може да върви правилно живота и в същия момент да тръгнем да ги събираме, защото
ГЕРБ са най-добри и някои други и те ще извадят собствени средства за да върви общината.
Така, толкова по тази точка. Приключваме и няма да се връщаме назад.
Тодор Тодоров – общински съветник
Искам само като реплика да Ви кажа, че когато има нещо много важно при
актуализацията на бюджета и то е толкова важно, нека да се вкара като единствена точка, а
не покрай него да се струпат още пет неща или десет, които не става ясно за какво става
въпрос. Това е практика тук в този ОбС. Нека се вкарат тук тези 7500 да видим дали ще има
някой да е против.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Винаги е бива актуализацията на бюджета важно нещо. Всяко едно нещо в
актуализацията на бюджета е важно. Няма по-важно и по-маловажно. Дори и тези и тези 50
лева там, или 600, които са останали от ремонта на определени пътища ние ги слагаме на
друго определено място, където могат да свършат работа. Така, че да не говорим излишни
неща, резултатът от гласуването е ясен. Опитахме се да го прегласуваме, няма резултат,
така че преминаваме към следваща точка от дневния ред.
Преминаваме към десета точка от Дневния ред
10. Одобряване на оценки за продажба имоти частна общинска собственост чрез
публичен търг.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да прочета 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
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РЕШИ
1.Одобрява начална тръжна цена за продажба на:
- Урегулиран поземлен имот ІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ
795 кв.м., собственост на Общината по АОС 1144/11.01.05г с начална тръжна цена 2 434.60
лева. Цената е без ДДС.
- Урегулиран поземлен имот ІІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ
780 кв.м., собственост на Общината по АОС 1145/11.01.05г с начална тръжна цена
2 388.70лева. Цената е без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи. 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
Решението се приема.
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 653
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.Одобрява начална тръжна цена за продажба на:
- Урегулиран поземлен имот ІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ
795 кв.м., собственост на Общината по АОС 1144/11.01.05г с начална тръжна цена 2 434.60
лева. Цената е без ДДС.
- Урегулиран поземлен имот ІІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ
780 кв.м., собственост на Общината по АОС 1145/11.01.05г с начална тръжна цена
2 388.70лева. Цената е без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред
11. Прекратяване на съсобственост между Община Попово и Кремена Димитрова
Бужева в УПИ V, кад. № 160 от кв. 20 по регулационния план на с. Звезда, чрез
изкупуване частта на Общината.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да прочета 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 V, кад.№160 от кв.20 по регулационния план на с.Звезда, чрез продажба частта на
Общината по АОС 1937/13.07.15г. на Кремена Димитрова Бужева, представляваща 75 кв.м.
дворно място придаващо се по регулация към урегулиран поземлен имот V.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
265 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от съсобственика.
Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи. 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
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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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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 654
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 V, кад.№160 от кв.20 по регулационния план на с. Звезда, чрез продажба частта на
Общината по АОС 1937/13.07.15г. на Кремена Димитрова Бужева, представляваща 75 кв.м.
дворно място придаващо се по регулация към урегулиран поземлен имот V.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
265 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 дванадесета точка от Дневния ред
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12. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост на язовир: „Водица” с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях
дейности”.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Касае се за издаване на
разрешително за язовир „Водица”. Съгласно Закона за водите чл. 46 Разрешително за
ползване на воден обект се издава за аквакултури и свързаните с тях дейности като
разрешителното се издава от Кмета на общината след решение на ОбС за ползване на водни
обекти, какъвто е язовир „Водица” публична общинска собственост така както е по реда на
чл. 52 ал. 1 т. 3 от Закона за водите, поради което следва да подкрепим проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да прочета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46,
ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква «б» чл.61-67 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на
«Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект» за обект публична общинска
собственост язовир „Водица”, разположен върху имот с №000445 с площ 215,887 дка в
землището на с. Водица, ЕКАТТЕ 11716, Община Попово.
Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи. 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
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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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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 655
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46,
ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква «б» чл.61-67 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на
«Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект» за обект публична общинска
собственост язовир „Водица”, разположен върху имот с №000445 с площ 215,887 дка в
землището на с. Водица, ЕКАТТЕ 11716, Община Попово.
Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред
13. Поставяне на паметник (бюст) на Васил Левски в гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия се запозна подробно с докладната записка. С три гласа ЗА я
подкрепяме като поздравяваме инициативния комитет с председател г-н Васил Стоименов .
Предложения проект е в съответствие с изискванията на ЗУТ, а съгласно цитираната
разпоредба на чл. 62 ал. 8 Мемориални места и обекти, паметници, паметни плочи и др.
свързани с исторически събития и такава личност каквато е Васил Левски се разрешават по
реда на този закон след решение на ОбС, което би следвало да подкрепим с единодушие.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
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Илиян Станчев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да прочета проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 ал. 8 от
ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово разрешава поставяне на бюст – паметник на Васил
Левски в кв. 104, УПИ ІV – отреден за „парк и пешеходна зона” по плана на гр. Попово
/южно от „Родина Попово” ООД/.
Приложение: Проект за „Бюст-паметник на Васил Левски”.
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на
решението:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 656
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62 ал. 8
от ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово разрешава поставяне на бюст – паметник на Васил
Левски в кв. 104, УПИ ІV – отреден за „парк и пешеходна зона” по плана на гр. Попово
/южно от „Родина Попово” ООД/.
Приложение: Проект за „Бюст-паметник на Васил Левски”.
Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред
14. Именуване на централен площад в с. Садина, община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението да стане решение.
Кметицата на селото вчера беше на комисията и ни направи подробно разяснение за нещата,
които са се случили там.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Позволете да прочета проекта за решение:
На основание чл. 21 , ал. 1 т. 18 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Наименува централен площад с.Садина с името площад „Садинска слава”
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на
решението:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 657
На основание чл. 21 , ал. 1 т. 18 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Наименува централен площад с.Садина с името площад „Садинска слава”
Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред
15. Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от Община Попово през 2014 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С два гласа ЗА и три ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията не подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да прочета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за
опазване на околната среда,, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от Община Попово през 2014г., съгласно Приложение 1, в
изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.
Преминаваме към гласуване на решението: Който е съгласен с предложението за
решение, моля да гласува.
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ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

18
1
7

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 658
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона
за опазване на околната среда,, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от Община Попово през 2014г., съгласно Приложение 1, в
изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.
Тодор Тодоров – общински съветник
Искам обяснение на отрицателен вот. Понеже не дадохте думата за въпроси и се
принудих да гласувам против, за да мога да обясня отрицателния си вот. Може и да станах
банален, но исках да попитам дали се предприема нещо за този склад за химични отпадъци,
защото се намира в непосредствена близост до кв. Запад и до жилищната част на града ни.
Който не казвам, че не се поддържа както трябва, но всеки един момент е рисков и може да
стане много голяма беля за целия град. И отново искам да алармирам, че този склад е
недопустимо да бъде в такава близост до града ни и в града ни. И е необходимо да се
предприемат необходимите мерки да бъде изнесен някъде на безопасно разстояние, че ако
се случи нещо да няма вреда за жителите на града. Защото ако стане белята нещата ще
бъдат много късно да ги решаваме тогава. Точно това съм имал предвид когато гласувах
против това, мисля че е недопустимо да продължаваме да сме пасивни в тази посока.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред
16 Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2015 – 30.06.2015 година
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС
Уважаеми колеги позволете ми да ви зачета проекта за решение.
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността
на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.01.2015 – 30.06.2015 година.
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Имате думата за въпроси.
Адв. Росица Денева – общински съветник
Искам да попитам за Временната комисия, която избрахме дали има някакви молби
подадени вече?
Никола Тошков – общински съветник, председател на Временната комисия
За момента няма постъпили такива молби, но това не означава, че и за напред няма
да има.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз имам допълнителен въпрос. Направихте ли анализ защо няма нито един желаещ?
Никола Тошков – общински съветник, председател на Временната комисия
В самото начало, когато създавахме този фонд аз изрично предупредих, че
първоначално хората са настроени не негативно, но става дума за неща, които те
възприемат като срам. Във всички общини, в които има такъв фонд първите месеци, да не
казвам години, първите 1-2 години са минали в плахи опити на хора да се престрашат да
кандидатстват към този фонд. А при нас хората по-бързо ще кандидатстват. Вече има хора,
които са си изтеглили документите от интернет и може би на следващия общински съвет ще
имаме хора, които да кандидатстват.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Искрено се надяваме да има.
Преминаваме към гласуване на решението: Който е съгласен с предложението
за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

20
0
5

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 659
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността
на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2015 – 30.06.2015 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.01.2015 – 30.06.2015 година.
Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред
17. Предоставяне на временна финансова помощ от бюджета на община Попово за
финансиране на плащане по проект, финансиран със средства от ЕС.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
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общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепи проекта за решение. Като искаме от
изпълнителния директор да уточни дали има решение на Управителния орган на фондация
МИГ Попово, а по принцип Закона за публичните финанси дава възможност за авансово
финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, какъвто е случая
цитиран в проекта за решението от общинския бюджет с решение на съответния ОбС. Би
следвало да подкрепим предложението за решение.
Магдалена Радева – общински съветник
Благодаря на г-жа Денева за въпроса. Като изпълнителен директор на тази фондация
изпълнявам решенията на УС. С решение № 1 по Протокол № 7 от 15.07.2015 г. ми е
възложено да предприема необходимите действия да внеса докладна записка до ОбС
Попово с цел дофинансиране на проектните дейности, тъй като проекта приключва на
30.09.2015 г., а съгласно утвърдения ни бюджет от Министерство на земеделието и храните
имаме да извършим още допълнителни дейности в размер до 35 000 лева за това е и тази
докладна записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви 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
Дава съгласие за предоставяне на временна финансова помощ от бюджета на Община
Попово за финансиране на плащания по проект Стратегия за местно развитие на територията
на община Попово, финансиран със средства от Европейския съюз на фондация „МИГ –
Попово” в размер до 35000 лева със срок на възстановяване 31.12.2015 г.
Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи. 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
48

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА

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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 660
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
Дава съгласие за предоставяне на временна финансова помощ от бюджета на Община
Попово за финансиране на плащания по проект Стратегия за местно развитие на територията
на община Попово, финансиран със средства от Европейския съюз на фондация „МИГ –
Попово” в размер до 35000 лева със срок на възстановяване 31.12.2015 г.
Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред
18. Приемане на решение от ОбС Попово за даване на съгласие на ТП ДЛС „Черни
Лом” гр. Попово за организиране на мероприятия по Наредбата за условията и реда за
възлагане на изпълнението на дейности в горските територии – общинска собственост
по почистване от дървесна и храстова растителност за осигуряване на проводимостта
на речните легла в критични участъци на територията на Община Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Тъй като няма становище на комисиите, доколкото аз съм известен става въпрос за
напреднала процедура по изпълнение на тази заповед, която е на Областния управител за
възлагане на почистване на речните легла, тъй като част от тези речни легла са общинска
собственост ние трябва да дадем съгласието си за изпълнение на тази заповед на областния
управител. Повече подробности не знам.
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА в съответствие с Решение №
36/11.03.2015 г. на МС и Протокол № 1/15.06.2015г. на комисията назначена със
Заповед № 216/10.06.2015 г. на Областен управител – гр. Търговище, Общинският
съвет
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РЕШИ
1. Дава съгласие Държавно ловно стопанство „Черни Лом” гр. Попово –
териториално поделение на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен да
организира мероприятия по Наредбата за условията и реда за възлагане на
изпълнението на дейности в горските територии – общинска собственост по
почистване от дървесна и храстова растителност за осигуряване на
проводимостта на речните легла в критични участъци на територията на
Община Попово.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да осъществява контрол по изпълнението
на взетото решение.
Има ли въпроси?
Тодор Тодоров – общински съветник
Първо искам да попитам защо тази докладна влезе в последния момент? Гледам, че
заповедта е от 10.06. Какво наложи вкарването на тази докладна тази сутрин. Намерихме я
на местата си, когато дойдохме на сесията. Това нещо можеше да бъде раздадено навреме,
можеше да бъде обсъдено и всичко да бъде както трябва. Не виждам нещо, което да е
наложило вкарването и в последния момент. Като гледам тук датите – заповедта на
областния управител, решението на МС и т. н.
Второ, разяснение по случая, защото ние създадохме едно мини предприятие да
чисти речните корита и нали тук отделихме тук тези хора от озеленяването, имат си нов
ръководител, той ги управлява. Просто трябваше да ни се даде разяснение тази група ще
участва ли в това разчистване на тези речни корита, или защото имаме договор за отдаване
на нашите общински гори на ДЛС Черни Лом, и по това правило всички дерета и речни
корита, които са на територията на тези гори ще си ги обслужва това дружество. Ето това
разяснение искам.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз ще се опитам да отговоря до колкото аз имам информация. Ние бяхме
информирани за тази докладна вчера в късния след обяд от директора на Горското
стопанство тъй като те имат пусната заповед от Областния управител преди доста време, с
която им възлага изчистването на тези речни корита. В момента в който , те организират
обществени поръчки за това нещо разбират, че част от тези корита са общинска
собственост. Те са в горите, но са общинска собственост, което предполага, че те не могат
да правят нищо по-различно съгласно заповедта на Областния управител, докато не получат
съгласието на собственика. Така, че заповедта е доста отдавна, но факта, че откритието за
собственост на тези легла е – информирани сме вчера. Там доколкото знам вече е обявена
обществена поръчка ние в момента трябва да дадем съгласието да го правят. А доколкото
ние наистина имаме звено, то работи на територията на урбанизирана на общината. Това са
речни корита в рамките на горите. Ние имаме за това звено работа достатъчно в рамките на
общината, за да ги пращаме и по горите. За това приех да внеса докладната в последния
момент и да я поставим на обсъждане. Ние можем да я приемем, можем и да не я приемем.
Ако не я приемем предполагам, че тези участъци, които са наша собственост няма да бъдат
почиствани, защото без съгласието на собственика нищо не може да стане. Това дотолкова
доколкото аз съм запознат. Не гарантирам, че правилно отговарям, но поне моята
информация е такава.
Други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен, моля да
гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
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1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. 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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 661
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА в съответствие с Решение №
36/11.03.2015 г. на МС и Протокол № 1/15.06.2015г. на комисията назначена със
Заповед № 216/10.06.2015 г. на Областен управител – гр. Търговище, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие Държавно ловно стопанство „Черни Лом” гр. Попово –
териториално поделение на Североизточно държавно предприятие гр. Шумен да
организира мероприятия по Наредбата за условията и реда за възлагане на
изпълнението на дейности в горските територии – общинска собственост по
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почистване от дървесна и храстова растителност за осигуряване на
проводимостта на речните легла в критични участъци на територията на
Община Попово.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да осъществява контрол по изпълнението
на взетото решение.
Преминаваме към деветнадесета точка от Дневния ред
19. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Уважаеми колеги, от 23 юни до 28 юли в Общинска администрация са постъпили 19
молби за отпускане на еднократна помощ. След тяхното разглеждане комисията прави
следното предложение:
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Мария Петкова Бъчварова
2. Бонка Ангелова Василева
3. Свобода Димитрова Йорданова
4. Кирил Андреев Митев
5. Даринка Костова Борисова
6. Снежана Иванова Миланова
7. Стоянка Александрова Стойчева
8. Нела Атанасова Юлиева
9. Осман Османов Мехмедов
10. Ресмие Алиосманова Селимова

-

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

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Деню Василев Пенчев
Анка Ангелова Станева
Анка Николова Йорданова
Иванка Димитрова Цуцуманова
Теодора Димитрова Цонева
Шафие Османова Хасанова
Сабри Салиев Юзеиров
Алдин Радованов Иванов

ІІІ За доуточняване
1. Кристина Иванова Иванова
Сумата, която предлагаме за отпускане е в размер на 1210 лева.
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 Русев
граждани.
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Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 662
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:
11. Мария Петкова Бъчварова
12. Бонка Ангелова Василева
13. Свобода Димитрова Йорданова
14. Кирил Андреев Митев
15. Даринка Костова Борисова
16. Снежана Иванова Миланова
17. Стоянка Александрова Стойчева
18. Нела Атанасова Юлиева
19. Осман Османов Мехмедов
20. Ресмие Алиосманова Селимова

-

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

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
9. Деню Василев Пенчев
10. Анка Ангелова Станева
11. Анка Николова Йорданова
12. Иванка Димитрова Цуцуманова
13. Теодора Димитрова Цонева
14. Шафие Османова Хасанова
15. Сабри Салиев Юзеиров
16. Алдин Радованов Иванов
ІІІ За доуточняване
2. Кристина Иванова Иванова
Преминаваме към двадесета точка от Дневния ред
20. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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Давам думата на общинския съветник Бойко Атанасов.
Бойко Атанасов – общински съветник
Уважаеми общински съветници,
Наблюдавам една негативна тенденция миналата сесия, на която никой не реагира.
Ще си позволя да Ви върна на кратко назад. Общинската сесия беше променена като ден и
беше нарушена предварителната договорка за последния четвъртък. Същото се случва в
момента и с протичането на комисията, в която участвам аз. Прави се тогава, когато е
удобно на някой. Без да се интересуваме от мнението на останалите. Не трябва да си
малоумен човек, за да установиш, че в общинския съвет има едно огромно разделение
между хората, едните определящи се като правоимащи и хора с извънредни права, а другите
малки, дребни. Като мен. На тези елитарни субекти искам само нещо да спомена – моето
място в ОбС не е благодарение на тях, и те нямат никаква заслуга по отношение на този
въпрос. Колкото и да не искат трябва да приемат, че все пак съществуват и малки хора,
какъвто съм аз. Учтиво ги моля, поне понякога да се допитват до мнението на останалите и
понякога да се съобразяват с него.
Искам да Ви запозная и с част от моите мисли, които така ме спохождат като
предварително се извинявам за вниманието, което Ви отнемам.
Разхождам се в града. В централната част. Пред мен един голям постер. От едната
страна АБВ. Млади хора, красиви, ако още няколко пъти ги погледна, може и да ми станат
симпатични. Поглеждам от другата страна на постера в централната част на града – Рибен
фест. Чудесно. Съжалявам, че няма към кого да отправя въпроса, който е следният – кога
предстои това социално обществено събитие? По-добре, че няма защото отговорът ще бъде
изпълнен с популизъм. Ще анализирам за кратко фактът, че няма никакъв интерес към
централния постер на града. Какво означава това за един град. Това е град, който е
изоставен и забравен. Предаден и продаден. Град на призраци, чието население е
превърнато в безпаметна маса, на която мнението се иска и то забележете на основата на
демократичен принцип веднъж на четири години. И то мнение не защото е значимо, а
защото е необходимо. Но това с постерите е само суета. Има по-съществен проблем, към
който искам да Ви насоча.
Разхождайки се в града този път шофирайки стигам до кръстовището в източната
част на града. Там мисля трябваше да има въображаем лидъл. Стигайки до кръстовището
винаги си задавам един въпрос – на това кръстовище аджеба има ли светофар или няма.
Този светофар един път е угаснал, един път работи със жълта светлина, друг път работи по
нормален начин. А искам също така да попитам чия е тази престъпна безотговорност и
нехайство към здравето и сигурността на жителите на град Попово и преминаващите.
Трябва ли да чакаме да стане инцидент и то не с какво да е, а с живота за да може този
светофар така или иначе в наличност като съоръжение да се използва. Кой е отговорен за
това и кой понася ежедневно тази огромна тежест?
Ще използвам тази трибуна, превърнах малко изказването ми в словоблудство, но от
името на собственика на завод РОДИНА. Той има следното питане към общинска
администрация: Кога, след като дълго време са правени уговорки и преговори ще бъде
маркирана пешеходната пътека пред завода, защото ако направим една кратка справка ще
разберем, че това може би ще бъде най-експлоатираната пешеходна пътека в града, тъй като
ежедневно там преминават по няколко пъти в двете посоки около 500 души.
Собственикът е наясно, че не влиза в списъка на структуроопределящите
предприятия в града и може би затова не му се обръща нужното влияние. Моли и предлага,
ако общината няма средства за маркиране на пешеходната пътека с лични средства той да го
направи. Стига Общината да даде своето височайшо разпореждане.
Ако съм Ви досадил ме извинете. Благодаря Ви за вниманието. Дано да съм докоснал
мислещите хора. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – на ОбС Попово
Аз ще си позволя на първата част да отговоря. Беше добре да упоменете поименно за
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кого става дума, но аз ще отговоря само едно. По отношение на уточняването на деня и часа
на сесията. Това нещо не става благодарение на нещо казано и уречено, а благодарение на
председателски съвет, където тази дата час и място се уточняват предварително между
представените политически групи в ОбС Попово. Така, че никой няма право да обвинява, че
ние сме променили някаква дата, която е закована и непроменяема. Има достатъчно
обстоятелства, които променят датата, часа и мястото на заседанието на ОбС. Това е
законово и ако имате някакви претенции спрямо това отнесете го към закона.
А другото, разбирам така желанието всеки да се изяви преди изборите. Сигурно има
във Вашето изказване и доза истина, приемам го, че е така, със сигурност има доста неща,
които не са уредени, но това трябваше Вие да го направите по време на сесията, в
предишните сесии, защото много от нещата могат да бъдат решени, ако има конкретни
предложения, а не само да ги констатираме като факт. Реално от нас зависи да ги направим,
да задължим включително и Общината да ги направи. Защо не го направихме до сега, а само
констатираме факти. Явно Вие имате повече информация. Дайте, направете докладна да го
направим. Това е най-лесния начин.
Така, това е моя коментар. Давам думата на г-жа Колева.
Венетка Колева – общински съветник
Господин Председател, уважаеми колеги,
Аз мисля и се надявам, че сред нас в тази зала няма човек, който да е против
подобряване жизнената среда на гражданите от нашата община. Апелирам към всички нас
колеги да осмислим решението си по първа точка от днешния дневен ред на сесията за
Актуализацията на бюджета и нека да не се налага да връщаме тези 750 хиляди лева
отпуснати от бедствия и аварии за изграждането на опоменатите обекти – корекция на река
Поповска, междублокови пространства и други.
Предлагам следващия четвъртък да се свика сесия с една единствена точка за да
може ние да се поберем във времето и да си актуализираме бюджета за да не изпускаме тези
средства. И през това време финансовия отдел на общината както също се изрази г-жа
Божанова ще има време да разгледа и предложението на г-н Станчев. Моля г-н Председател
да гласувате моето предложение.
Георги Георгиев – на ОбС Попово
Г-жо Колева, аз не виждам какво ще се промени, ние поставихме на прегласуване.
Какво по-различно виждате в следващо заседание?
Венетка Колева – общински съветник
Господин Председател, по време на почивката, когато разговарях с някои от
колегите, разбрах че едно прегласуване в рамките на 10 минути не е било възможно да се
преосмисли решението, да имат повече време колегите да осмислят нещата и евентуално на
следващата сесия да може да се променят, поне аз се надявам на това и да можем да усвоим
тези средства.
Георги Георгиев – на ОбС Попово
Аз съм съгласен с вашето предложение, но за това трябва да чуем становището на
всички групи. Всички групи да изразят мнение за това извънредно заседание, само казвам,
че доста колеги идваха при мен и питаха август месец ще имаме ли сесия планувани са
отпуски, да не би да нарушим на някой плановете. Имате думата.
Тодор Тодоров – общински съветник
Нашата група няма нищо против това предложение само, че искам да преосмислим
точките и тази актуализация нека като е толкова важно това нека да бъде като отделна
точка, нека има няколко точки. Може да сме с нещо съгласни, а с друго не съгласни.
Нурхан Нуриев - общински съветник
Положили сме клетва като общински съветници за добруването на хората и
общината. Нямам нищо против да се насрочи ново заседание, колегите да имат време да
преосмислят значимите за общината въпроси. Ние от сега може да кажем, че ще подкрепим.
Найден Иванов – общински съветник
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Аз малко по-разширено изказване ще направя, с това което каза Бойко Атанасов,
свързано с организацията на движението. Знаете, че на медовинското шосе стана една
страшна катастрофа. Събрахме се доста хора, поумувахме малко, ще уведомим писмено
нищо повече от това ще заделим средства и ще сложим един светещ стоп, който да спира
хората и да може да им подсказва, че кръстовището наистина е опасно. Същевременно ако
разширим в тоя ред на мисли нещата само си помислете каква въртележка става от
излизането на Бул. България и преминаването тук покрай училище, банка и т. н. , така че
въпросът с организацията на движението е изключително много трябва да се мисли по него.
Няма да го решим. Пожелавам на следващия ОбС да го реши.
А колкото до обсъждането на бюджета по принцип нямам нищо против, така или
иначе аз не знам до колко са спешни нещата. В смисъл такъв, че бюджета може да претърпи
и още корекции, а според мен август месец живота не спира, мисля, че ще имаме сесия.
Според мен ще се появят докладни и наложителни въпроси, по които трябва да се вземат
решения. Но независимо от това давам съгласие да обсъждаме наново бюджета.
Георги Георгиев – на ОбС Попово
Само нещо да уточним. Ако ние решим другия четвъртък да правим сесия
докладната, която трябва да бъде внесена, трябва да бъде внесена днес. Днес на
председателски съвет трябва да бъде разгледана. Така, че не реалистично ми изглежда
другия четвъртък да бъде насрочена сесия.
Предлагам да направим така. Да вземем принципно решение, а самата дата да я
уточним на председателски съвет. При всички положения не може да бъде другия
четвъртък. Дали ще я направим на 15, 20 или 30 това да оставим да го реши
председателския съвет.
Венетка Колева – общински съветник
Колеги, аз мисля, че дори да сме заявили, че някои ще излизат в отпуск, ще ходят по
почивки, аз мисля, че този въпрос е изключително важен за нашата община и нека всички
които сме тук в залата, а ние сме болшинство нека се лишим от нашите почивки, отпуски и
т. н. Дали ще е следващия четвъртък или по-нататък трябва да го решим за да бъдат
използвани тези пари, които ни дават от бедствия и аварии.
Илиян Станчев – общински съветник
Аз съм на мнение председателския съвет да реши кога да бъде заседанието.
Веселин Несторов – общински съветник
Подкрепяме идеята за 27 август. Това е решението, което сме вземали преди, да има
ред и дисциплина. И всеки да си прави графика.
Георги Георгиев – на ОбС Попово
Господин Несторов, това е ориентировъчна дата – последния четвъртък на месеца,
никъде не е записано това като решение.
Хасан Хасан – общински съветник
По принцип нямам нищо напротив, но за 7 дена да направим сесия е технически
невъзможно. Трябва да спазваме правилата. И другия въпрос, който е Вие казахте, че
председателския съвет ще реши кога ще бъде сесията – може би за пръв път да стане това.
Никога на председателски съвет не сме решавали до ден днешен датата на сесията. Винаги
ни е спусната датата, спуснат ни е часа и толкова.
Георги Георгиев – на ОбС Попово
Г-н Хасан, винаги ако сте имали някакви претенции е можело да ги изразите. Както и
да е всеки го разбира различно.
Поради изчерпване на дневния ред закривам
Общински съвет Попово.
Благодаря ви за участието !
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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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