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ПРОТОКОЛ № 7
Днес, 28.04.2016 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе СЕДМОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума. Присъстват 28 общински съветника, имаме кворум и
можем да вземаме решения.
Откривам СЕДМОТО заседание на ОбС Попово.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило единствено от
общинския съветник Петранка Габровска.
На заседанието присъстват кметът на Общината д-р Людмил Веселинов, служители
от общинска администрация, има представители на медиите.
Първо трябва да Ви уведомя, че е постъпило Заявление от групата съветници от
ЗАЕДНО, които ни уведомяват, че за председател на групата съветници е избран Румен
Добрев Димитров. Да го поздравим.
Преди да започнем с Дневния ред, заповядайте г-н Хасан.
Хасан Хасан – председател на група съветници ОБЕДИНЕНИ ЗА ПОПОВО
Искам думата от името на група съветници за декларация. Декларацията ще я
прочете г-н Дончев.
Дончо Дончев – общински съветник
Уважаеми общински съветници,
Ще прочета Декларация на съветниците от ПП АБВ, с която се разграничаваме от
действията на общинския съветник Любомир Гущанов.
Важна характеристика на съвременните общества е многопартийната политическа
система и свързаната с нея представителна демокрация. Тя дава възможност гражданите да
изберат свои представители във властовите структури на база представени партийни
програми и доказани възможности за реализацията им. Това е отговорност за всички, имали
съзнанието, че могат да допринесат за подобряване живота на своята общност. Това е
мотивът, водил по-голяма част от всички нас в надпреварата за спечелване на гласовете на
хората от община Попово. В тази надпревара ние сме били част от политически формации,
включили ни в своите листи, използвали сме техните организационни възможности,
печелили сме популярност, защитавали сме политическите им програми. Заставайки срещу
платформите на опонентите си и останалите партийни формации. По силата на вота, ние 29
от всичките няколко стотин кандидата съставяме днешния Общински съвет. И това не е
повод за главозамайване, а тежка надявам се осъзната отговорност. За съжаление още от
първите месеци на работа сред нас се откроиха хора, поставили своя личен интерес над
всичко с цел бъдеща обществено политическа кариера.

Аз като млад човек и като представител на най-младата парламентарно представена
политическа партия съм твърд защитник на индивидуалните човешки свободи. В това число
и свободата на движение и участие в политически партии. В същото време, ние от ПП АБВ
не приемаме под никаква форма политическото номадство. Особено в рамките на един
мандат, в който се е включил на гърба на една или друга политическа партия. Това е
недостойно отношение към хората, дали гласа си за листата и програмата на ПП АБВ.
Господин Любомир Гущанов, издигнат и избран за общински съветник от листата на
ПП АБВ много бързо забрави как се озова в ОбС. Забрави що е това работа в екип, и
започна да проявява политическа всеядност. Ние сме млада партия, нямаме корпоративни
обвързаности и за нас въпреки трудността не е проблем да признаем грешките на свои
представители във властта. Не е проблем да ги посочим и да се разграничим от тях.
С тази декларация, ние представителите на ПП АБВ обявяваме, че от днес г-н
Любомир Гущанов вече не е част от нашата група съветници и не представлява нашата
програма и интереси на нашите избиратели. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Продължаваме нататък. Колеги, всички имате предварително раздаден проект за
дневен ред, който е от 14 точки. Освен това са постъпили 6 питания от д-р Георгиев, едно
питане от г-н Гущанов и едно предложение от г-н Гецов.
В законовия срок постъпиха още две докладни записки от кмета на общината д-р Л.
Веселинов
Относно: Допълване на Решение №646 по Протокол №50/30.07.15г. и
Относно: Дарение на имот общинска собственост на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” – Регионална дирекция гр.Търговище
Предлагам те да влязат като точки 13 и 14 в Дневния ред.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

26
0
2

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
Сега предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред
1. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост и отдаване под аренда на общинска земеделска земя.
3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост и продажба на общинска земеделска земя по чл. 24д от ЗСПЗЗ.
4. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Попово през 2016 г. – имоти в регулация и откриване на
процедура за отдаване под наем, чрез търг с явно наддаване.
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5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2016 г. Одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и сглобяема къща като материали, чрез публичен търг.
6. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и учредяване право на ползване за разполагане на
пчелин.
7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Алтернатива Попово
– 21 век“, върху имот частна общинска собственост.
8. Даване съгласие за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация /ПР/ в частта на кв. 6 УПИ І-716; ПИ кад. № 717; улица с О.К. 26 и
О.К.27; улица с О.К.2 6; ОК17 и О.К. 16 по действащия РП на с. Славяново, одобрен
през 1973 г.
9. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
10. Приемане промени в Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчет
за резултатите от дейността на Временната комисия, избрана с Решение № 24 по
Протокол № 3 от 22.12.2015 г. и прекратяване на дейността и.
11. Отчет за резултатите от дейността на временната комисия и прекратяването и
поради изпълнение на задачата, за която е създадена.
12. Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активи – В и К
системи и съоръжения, между дъжавата и община Попово съгласно чл. 13, чл. 15 и чл.
19 от Закона за водие, в обособената територия на В и К оператора „ Водоснабдяване –
Дунав“ ЕООД гр. Разград.
13. Допълване на Решение №646 по Протокол №50/30.07.15г.
14. Дарение на имот общинска собственост на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението” – Регионална дирекция гр.Търговище
15. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

26
0
2

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред –
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1. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
На редовно заседание на комисията на 27.04. нашата комисия с пет гласа ЗА
подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание на 26 април от 16 часа в пълен състав и с пет
гласа ЗА подкрепя проекта за решение по тази точка.
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. Л. Гущанов – общински съветник
Нашата комисия в пълен състав заседава на 27 април 2016 подкрепя проекта за
решение, тъй като ни беше разяснено от длъжностното лице от общинска собственост, че
земите са по § 4.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви 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 2016 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Медовина
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

Имот №
Площ Кат
102428
0,218
3
57649.112.194
0,348
3
57649.112.164
0,477
3
57649.114.171
1,031
4
57649.114.124
0,469
4
57649.114.125
0,452
4
57649.114.181
1,052
4

НТП
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих

АОС
12051
11869
12892
12890
12888
12889
12847

Начална тръжна
цена лв/имот
135
216
195
448
204
197
458

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

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата за въпроси, мнения, предложения по отношение на докладната
записка. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.
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Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
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
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 91
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 2016 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.
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2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Медовина
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

Имот №
Площ Кат
102428
0,218
3
57649.112.194
0,348
3
57649.112.164
0,477
3
57649.114.171
1,031
4
57649.114.124
0,469
4
57649.114.125
0,452
4
57649.114.181
1,052
4

НТП
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих

АОС
12051
11869
12892
12890
12888
12889
12847

Начална тръжна
цена лв/имот
135
216
195
448
204
197
458

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

Преминаваме към работа по втора точка от Дневния ред.
2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост и отдаване под аренда на общинска земеделска земя.
Вносител д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ПРОТИВ комисията подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Л. Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ не подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да Ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 51, ал. 3 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в
община Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка А, с имотите описани в т.2.
2. Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, за срок от 30
стопански години, считано от стопанска 2016/17 г, за създаване на овощна градина в имоти,
както следва:
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НМ
Пакет І
АПРИЛОВО
АПРИЛОВО
АПРИЛОВО
АПРИЛОВО
АПРИЛОВО
Пакет ІІ

Имот
№

Площ
/дка

НТП

96009
138004
138007
138010
138014

10,632
5,847
7,248
8,169
6,323

ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА

33020
187018

ГЛОГИНКА

191005

ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
Пакет ІІІ
ЕЛЕНОВО

191006
191003
191004
191001
162
57008
57007

17,152 нива
18,682 изоставена нива
др.тр.насаждени
15,616 я
др.тр.насаждени
15,189 я
4,835 из. нива
3,800 изост.нива
12,659 др. тр.насажд.
12,737 из. нива
10,501 из. нива
9,501 из. нива

232

изоставена нива
изоставена нива
изоставена нива
изоставена нива
изоставена нива

16,838 полска култура

Кат
.
3
3
3
3
3

АОС
9569/ вп.28том.2/11г

Местност

9754/ вп.26 том.4/11г
9755/ вп.27 том.4/11г
9756/ вп.28 том.4/11г
9757/ вп.29 том.4/11г

Демир меше
Дьорлюка
Дьорлюка
Дьорлюка
Дьорлюка

12329/вп.153том.13/1
3
4
4 8448/ вп.166 том.4/10г

Азилка
Карабалъка

4 8463/ вп.185 том.4/10г

Карабалъка

4
4
4
6;4
3;4
6
6

8464/ вп.186 том.4/10г
8461/ вп.183 том.4/10г
8462/ вп.184 том.4/10г
8458/ вп.180 том.4/10г
8315/ вп.182 том.4/10г
8377/ вп.61 том.4/10г
8376/ вп.60 том.4/10г

Карабалъка
Карабалъка
Карабалъка
Карабалъка
--------Курт гечит
Курт гечит

5

2204/ вп.62 том.9/08г

До моста

Сух
кладенец

ЕЛЕНОВО
ТРЪСТИКА
ТРЪСТИКА
Пакет ІV

349
161
20034

4,760 полска култура
12,019 из.нива
7,400 нива

5 2219/ вп.157 том.7/08г
3 9878/ вп.121 том.7/11г
6 3215/вп.180том.10/03г

Кара дермен
Сиври баир

З СТОЯНОВО

13036
31005
76001

8,734 нива
16,800 нива
12,000 изоставена нива

3 12893/ вп.97том.3/16г
5 2393/ вп.178 ом.10/08г
4 5307/ вп.60 том.6/08г

Ямъ баш
Орак тарла
Копанкалък

4083

5

3680/ вп.5 том.12/07г

Дамалрджа

3244/ вп.153 том.4/04г

Каял дере

З. СТОЯНОВО

САДИНА
Пакет V
КАРДАМ
ДРИНОВО
Пакет VІ

41004

8,021 нива
изоставено тр.н81,526 е

КОЗИЦА

12013

36,524 нива

6

КОЗИЦА
КОЗИЦА
Пакет VІІ
ЛОМЦИ
ПОМОЩИЦ
А
Пакет VІІІ

12014
12017

15,000 нива
43,262 нива

6
4

116

10,727 полска култура

Хотулджик

10

9,713 полска култура

3 2059/ вп.164 том.8/08г
3184/
3
вп.165том.10/03г
4659/ вп.189
том.14/07

Горни
ливади

МАРЧИНО
Пакет ІХ

53045

11,733 нива

5

3191/
вп.170том.10/03г
3192/
вп.171том.10/03г
2883/ вп.3 том.3/08г

Г. комата
Г. комата
Г. комата

Каяджик

7

ПОСАБИНА
Пакет Х
ЗАВЕТНО
ЗАВЕТНО
ЗАВЕТНО
ЗАВЕТНО
Пакет ХІ

25028

16,800 нива

3

5533/ вп.132
том.16/08

Акбаир

16003
16010
93059
93060

13,832
9,497
6,334
21,596

6
6
9
9

2908/вп.32том.1/03г
2909/вп.31том.1/03г
2911/вп.29том.1/03г
2912/ вп.28том.1/03г

Гюнята
Гюнята
Аткака
Аткака

172001

42,105

КОВАЧЕВЕЦ
Пакет ХІІ

нива
нива
нива
нива

тр.насаждение
25062

0,988

25073

5,860

ЗВЕЗДА

др.селст.т-я

ЗВЕЗДА

др.селст.т-я

7;3

5
5

12897/ вп.170 Жабарницата
том.3/16

7526/ вп.132
том.16/08
12923/ вп.21
том.4/16г

Коюн ята
Каюн ята

Колеги, имате думата за въпроси . При пет гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ със сигурност
има въпроси от комисията. Има ли въпроси, неясноти искам да чуя аргументи в тази връзка
с въздържалите се. На мен ми било много интересно, защо някой има против общината да
получи приходи от тези земи, които са изоставени и не се обработват ? Искам да чуя
някакви аргументи. Няма желаещи. Добре. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
8

27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
-

18
0
10

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 92
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 51, ал. 3 от
НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в
община Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка А, с имотите описани в т.2.
2. Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен търг
с явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, за срок от 30
стопански години, считано от стопанска 2016/17 г, за създаване на овощна градина в имоти,
както следва:
НМ
Пакет І
АПРИЛОВО
АПРИЛОВО
АПРИЛОВО
АПРИЛОВО
АПРИЛОВО
Пакет ІІ

Имот
№

Площ
/дка

НТП

96009
138004
138007
138010
138014

10,632
5,847
7,248
8,169
6,323

ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА

33020
187018

ГЛОГИНКА

191005

ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
ГЛОГИНКА
Пакет ІІІ
ЕЛЕНОВО
ЕЛЕНОВО

191006
191003
191004
191001
162
57008
57007

17,152 нива
18,682 изоставена нива
др.тр.насаждени
15,616 я
др.тр.насаждени
15,189 я
4,835 из. нива
3,800 изост.нива
12,659 др. тр.насажд.
12,737 из. нива
10,501 из. нива
9,501 из. нива

232
349

изоставена нива
изоставена нива
изоставена нива
изоставена нива
изоставена нива

16,838 полска култура
4,760 полска култура

Кат
.
3
3
3
3
3

АОС
9569/ вп.28том.2/11г

Местност

9754/ вп.26 том.4/11г
9755/ вп.27 том.4/11г
9756/ вп.28 том.4/11г
9757/ вп.29 том.4/11г

Демир меше
Дьорлюка
Дьорлюка
Дьорлюка
Дьорлюка

12329/вп.153том.13/1
3
4
4 8448/ вп.166 том.4/10г

Азилка
Карабалъка

4 8463/ вп.185 том.4/10г

Карабалъка

4
4
4
6;4
3;4
6
6

8464/ вп.186 том.4/10г
8461/ вп.183 том.4/10г
8462/ вп.184 том.4/10г
8458/ вп.180 том.4/10г
8315/ вп.182 том.4/10г
8377/ вп.61 том.4/10г
8376/ вп.60 том.4/10г

Карабалъка
Карабалъка
Карабалъка
Карабалъка
--------Курт гечит
Курт гечит

5 2204/ вп.62 том.9/08г
5 2219/ вп.157 том.7/08г

До моста

Сух
9

кладенец
ТРЪСТИКА
ТРЪСТИКА
Пакет ІV

161
20034

12,019 из.нива
7,400 нива

3 9878/ вп.121 том.7/11г
6 3215/вп.180том.10/03г

Кара дермен
Сиври баир

З СТОЯНОВО

13036
31005
76001

8,734 нива
16,800 нива
12,000 изоставена нива

3 12893/ вп.97том.3/16г
5 2393/ вп.178 ом.10/08г
4 5307/ вп.60 том.6/08г

Ямъ баш
Орак тарла
Копанкалък

4083

5

3680/ вп.5 том.12/07г

Дамалрджа

3244/ вп.153 том.4/04г

Каял дере

З. СТОЯНОВО

САДИНА
Пакет V
КАРДАМ
ДРИНОВО
Пакет VІ

41004

8,021 нива
изоставено тр.н81,526 е

КОЗИЦА

12013

36,524 нива

6

КОЗИЦА
КОЗИЦА
Пакет VІІ
ЛОМЦИ
ПОМОЩИЦ
А
Пакет VІІІ

12014
12017

15,000 нива
43,262 нива

6
4

116

10,727 полска култура

Хотулджик

10

9,713 полска култура

3 2059/ вп.164 том.8/08г
3184/
3
вп.165том.10/03г

МАРЧИНО
Пакет ІХ

53045

11,733 нива

5

4659/ вп.189
том.14/07

Горни
ливади

ПОСАБИНА
Пакет Х
ЗАВЕТНО
ЗАВЕТНО
ЗАВЕТНО
ЗАВЕТНО
Пакет ХІ

25028

16,800 нива

3

5533/ вп.132
том.16/08

Акбаир

16003
16010
93059
93060

13,832
9,497
6,334
21,596

6
6
9
9

2908/вп.32том.1/03г
2909/вп.31том.1/03г
2911/вп.29том.1/03г
2912/ вп.28том.1/03г

Гюнята
Гюнята
Аткака
Аткака

172001

42,105

КОВАЧЕВЕЦ
Пакет ХІІ

тр.насаждение
25062

0,988

25073

5,860

ЗВЕЗДА
ЗВЕЗДА

нива
нива
нива
нива

др.селст.т-я
др.селст.т-я

7;3

5
5

3191/
вп.170том.10/03г
3192/
вп.171том.10/03г
2883/ вп.3 том.3/08г

Г. комата
Г. комата
Г. комата

Каяджик

12897/ вп.170 Жабарницата
том.3/16

7526/ вп.132
том.16/08
12923/ вп.21
том.4/16г

Коюн ята
Каюн ята

Преминаваме към работа по трета точка от Дневния ред.
3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост и продажба на общинска земеделска земя по чл. 24д от ЗСПЗЗ.
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“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ПРОТИВ комисията подкрепя предложението за решение.
10

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Л. Гущанов – общински съветник
Нашата комисия първоначално по т. 3 счетохме, че сме в мораториума по Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи. В последствие след оказано съдействие
от длъжностното лице г-жа Колева беше изяснено, че имота е по чл. 27 и с пет гласа ЗА
подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24д от ЗСПЗЗ, с чл.
41, ал. 2 и чл. 35, ал. 4 т. 2 от ЗОС, чл. 37а т. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
в община Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.
2. Разрешава да бъде извършена продажба на общинска земеделска земя по реда на
чл.24д от ЗСПЗЗ и възлага на кмета на община Попово да сключи договор за продажба на
имот №054002, в землището на с. Ломци, м.”Мешелик”, с площ от 101,311дка, трета
категория на Билял Яшар Кърай, от гр.Попово, собственик на трайното насаждение върху
общинска земя от 2004 год.
3.Одобрява цена за продажба на имота в размер на 124950лв която да бъде заплатена
от собственика на трайните насаждения, както и съответния местен данък и режийни
разноски.
Колеги, имате думата за въпроси.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Само да помоля за всички други съветници, г-жа Колева да изясни, че земята не
попада в мораториума.
Павлинка Колева – общинска администрация
С изменението на ЗСПЗМ от декември месец за земите по чл. 19 е наложена забрана
за извършване на разпоредителни сделки. Въпросния имот в с. Ломци е по чл. 27, което
означава, че е възстановен с решение на Община Попово и е собственост на община Попово
и не попада в мораториума.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси, касаещи докладната има ли ? Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов

ЗА
ЗА
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3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 93
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24д от
ЗСПЗЗ, с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 4 т. 2 от ЗОС, чл. 37а т. 2 от НРПУРОИ, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост
в община Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.
2. Разрешава да бъде извършена продажба на общинска земеделска земя по реда на
чл.24д от ЗСПЗЗ и възлага на кмета на община Попово да сключи договор за продажба на
имот №054002, в землището на с. Ломци, м.”Мешелик”, с площ от 101,311дка, трета
категория на Билял Яшар Кърай, от гр.Попово, собственик на трайното насаждение върху
общинска земя от 2004 год.
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3.Одобрява цена за продажба на имота в размер на 124950лв която да бъде заплатена
от собственика на трайните насаждения, както и съответния местен данък и режийни
разноски.
Преминаваме към работа по четвърта точка от Дневния ред.
4. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Попово през 2016 г. – имоти в регулация и откриване на
процедура за отдаване под наем, чрез търг с явно наддаване.
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“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Л. Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Като процедура в
основанията по т. 4 да отпадне чл. 12 ал. 1 от НРПУРОИ. Мотива ни е, че има противоречие
с чл. 14 от Закона. Значи през 2012 г. има изменение на ЗОС и в чл. 12 ал. 1 срока е до 5
години, а в чл. 14 е казано 10 години. В тази връзка предлагаме за това да отпадне ал. 1 от
чл. 12. Просто трябва да се обнови наредбата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение с направената поправка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 4, чл. 14, ал. 7
от ЗОС, чл. 5А, ал .5, чл. 12 ал. 2 и чл. 14, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.А с:
- част от помещение с площ 1 кв.м., за монтаж на банкомат, в сграда за кметство
находяща се в УПИ V, кад.№561 от кв.23 по регулационния план на с.Водица
- УПИ І, кад.№31 от кв.3 по регулационния план на с.Гагово с площ 13 700 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 1717/01.02.11г.
- УПИ V, кад.№355 от кв.48 по регулационния план на с.Посабина с площ 990 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 191/12.05.98г.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за наем с явно наддаване
на гореописаните имоти за срок от 10 години.
Имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване. Гласуването е
поименно.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 94
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 4, чл. 14, ал. 7 от ЗОС,
чл. 5А, ал .5, чл. 12 ал. 2 и чл. 14, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.А с:
- част от помещение с площ 1 кв.м., за монтаж на банкомат, в сграда за кметство
находяща се в УПИ V, кад.№561 от кв.23 по регулационния план на с.Водица
- УПИ І, кад.№31 от кв.3 по регулационния план на с.Гагово с площ 13 700 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 1717/01.02.11г.
- УПИ V, кад.№355 от кв.48 по регулационния план на с.Посабина с площ 990 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 191/12.05.98г.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за наем с явно наддаване
на гореописаните имоти за срок от 10 години.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
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5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2016 г. Одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и сглобяема къща като материали, 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“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение за стане решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ не подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Проекта за решение по тази точка гласи следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл .35, ал .5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
УПИ ХХІV от кв.68 по регулационния план на с.Кардам
2.Одобрява начална тръжна цена :
- 4 271.50 лева за УПИ ХХІV от кв.68 по регулационния план на с.Кардам с площ
1038 кв.м. собственост на Общината по АОС 1964/12.05.14г.Цената е без ДДС.
- 4 957.20 лева за 1/2 идеална част от ПИ с идентификатор 57649.503.1343 с площ 322
кв.м по кадастрална карта на гр.Попово, ул.”Цар Освободител” №44., ведно със застроената
в него сграда с идентификатор 57649.503.1343.1 по КК на гр.Попово освидетелствана за
събаряне и оценена като материали. собственост на Общината по АОС
1957/22.01.16г.Цената е без ДДС.
- 1 420 лева за къща от олекотени панели №52 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване
Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

23
0
5

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 95
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2
от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл .35, ал .5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
УПИ ХХІV от кв.68 по регулационния план на с.Кардам
2.Одобрява начална тръжна цена :
- 4 271.50 лева за УПИ ХХІV от кв.68 по регулационния план на с.Кардам с площ
1038 кв.м. собственост на Общината по АОС 1964/12.05.14г.Цената е без ДДС.
- 4 957.20 лева за 1/2 идеална част от ПИ с идентификатор 57649.503.1343 с площ 322
кв.м по кадастрална карта на гр.Попово, ул.”Цар Освободител” №44., ведно със застроената
в него сграда с идентификатор 57649.503.1343.1 по КК на гр.Попово освидетелствана за
събаряне и оценена като материали. собственост на Общината по АОС
1957/22.01.16г.Цената е без ДДС.
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- 1 420 лева за къща от олекотени панели №52 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и учредяване право на ползване за разполагане на
пчелин.
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“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с 1 глас ЗА и четири ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя проекта за
решение. Веднага изяснявам. В Закона за изменение и допълнение на Закона за опазване на
земеделските земи обнародван в бр. 100 от 18.12.2015 г. с § 14 се въведе следната забрана: В
срок 5 години от влизане в сила на този закон, земите по чл. 19 ал. 1 от ЗСПЗЗ се
предоставят от ОбС само при условията на § 27 ал. 2 от Преходните и заключителни
разпоредби от Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ. ДВ бр. 62 от 2010 г. , както и за
изпълнение на обекти от техническата инфраструктура и на други, за които съгласно закона
се допуска принудително отчуждаване. Ал. 2 В срок от 5 години от влизане в сила на този
закон земите по чл. 15 ал. 1 от ЗСПЗЗ не могат да бъдат предмет на други разпоредителни
сделки, извън тези, които са посочени в ал. 1. Сега, земите по чл. 19 са тези, които общината
стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяване правата на
собствениците, след влизане в сила на плана за земеразделяне и съответно ще зачета § 27 ал.
2, която казва – ОбС предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от
следните условия – 1 – установяване на границите на земеделските имоти, за които е
издадено решение на Общинската служба по земеделие за признаване на правото на
възстановяване собствеността в съществуващи възстановими стари реални граници, 2 –
изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост и 3 – обезщетяване на
собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена. Когато са налице тези
хипотези, тогава и единствено може да се извърши такава разпоредителна сделка. Нашето
предложение беше докладната да бъде оттеглена от вносителя и да не се разглежда към
настоящия момент.
Павлинка Колева – общинска администрация
…….става въпрос за отдаване на земеделска земя за разполагане на пчелин. В закона
за пчеларството е записано, че за устройване на пчелини общинската земеделска земя се
отдава чрез учредяване право на ползване. В чл. 9 наистина има забрана за извършване на
разпоредителна сделка, но пък в Закона за пчеларството е записано, че договора може да се
прекрати в случай, че лицето преустанови да отглежда пчелни семейства. Моето
предложение е докладната да мине. Ако ОбС преустанови да дава терени за устройване на
пчелини, а знаем, че в нашия район това е един от поминъка за хората. По този начин с
преустановяване отдаването на терени за устройване на пчелини ще спрем дейността на
хората.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Исках да разясня – с учредяване право на ползване всъщност разпореждаме на част
от елементите на собствеността и именно заради това става нарушаване на мораториума,
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който коментира колегата Гущанов. Просто предлагаме друга форма – аренда, наем,
разбирате ли ? Никой от нас не иска да пречи на хората да печелят и да работят.
Павлинка Колева – общинска администрация
Според мен не може да се отдава земеделска земя под аренда и хората да променят
предназначението и да разполагат пчелини, първо и второ – самите кандидати участват в
проекти по агроекология и в договора им трябва да пише изрично, че това е договор за
пчелин. Не може кмета да сключи договор за аренда и в същото време там да е устроен
пчелин. Просто ще се преустанови отдаването под наем на земя за пчелин.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Както каза колегата Кьосев не сме против самото отдаване, просто трябва да
намерим формата. И аз имам един въпрос към г-жа Колева. Вие казахте, първо това не е
отдаване под наем, ами е учредяване право на ползване, та в тази връзка въпроса ми е какво
пречи да бъде отдадена под наем земята? Аз не виждам закона да забранява отдаване под
наем.
Павлинка Колева – общинска администрация
Вече отговорих на въпроса, че за кандидатстване по проекти е необходимо в
договора да пише, че тази земя е за устройване на пчелин, а не просто земя наета под наем.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Вземайки едно такова решение в нарушение на мораториум, това ще бъде нищожно
решение. От там нататък, ако човека е направил инвестиции по проект, нали разбирате
какво ще се случи с този проект и с всичките инвестиции, които е направил. Това са ни
опасенията.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, приемам доводите, оттеглям
докладната до изясняване на правния статут на пчелините.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
По тази точка няма да имаме решение.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Алтернатива Попово
– 21 век“, върху имот частна общинска собственост.
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“
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия остана без становище, защото имаше въпроси за доизясняване каква
ще е функцията, какво ще се извършва в даденото помещение.
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. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с един глас ПРОТИВ и четири ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя
проекта за решение. Записали сме – дружеството е в частна полза.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл.47, ал.2 и ал.4
от НРПУРОИ предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
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Учредява безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост
представляващ: Помещение с площ 270 кв.м., находящо се в подблоково пространство на
ул. „Асен Златаров” № 25, вх.Б, гр. Попово, самостоятелен обект с идентификатор
57649.503.2374.1.82 по кадастрална карта, собственост на Общината по АОС
1824/19.02.13г., на Сдружение „Алтернатива Попово – 21 с век” с ЕИК 125536252
представлявано от управителя Магдалена Радева, за срок от пет години.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения..
Бойко Атанасов – общински съветник
На проведената комисия стана ясно, че реалния наем на това помещение е 945 лева.
Искам да попитам защо общината иска да се раздели с тази сума? За целогодишен размер
говоря.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Само да кажа, че тази сума 945 лева беше посочена от г-жа Колева на база Наредбата
за базисните цени. А основно пак да кажа дружеството е в частна полза. Печалбата, която
разпределя отива за разпоредителите в частна полза. Това би ни поставило в интересен
казус – ако всяко едно лице в община Попово би желало да му бъде предоставено
безвъзмездно общински имот, ами те няма да стигнат за останалите жители на общината.
Това ни е опасението.
Николай Черкезов – общински съветник
Аз разбирам притесненията на г-н Гущанов, само че доколкото на мен ми е известно
този имот се ползва за така наречения обучителен център. Доколкото ми е известно вътре
има оборудване за обучаване, маси, екрани и т. н. закупени по проекти. Там се кандидатства
мисля че в дружеството за безработицата, които разрешават обучения за преквалификация
на безработни. Поне до колкото виждам, тъй като живея в тези блокове, ако се ползва два
месеца в годината е цяло чудо. Така, че за стопанска дейност, трябва да помислим дали
наистина е стопанска дейност или е в полза на жителите на града, защото тези курсове за
квалификация и преквалификация на безработни и други курсове, които се водят там в
момента благодарение на този център се водят в Попово и с поповски лектори и т. н. От
тази гледна точка съм по-скоро на мнение да подкрепим това.
Валентин Витанов – общински съветник
Обучения се правят по различни ОП или бюджетни такива, обучение на възрастни
хора, с …………..след успешно преминаване на курса. Проблема е, че не можем да
ограничим само поповски фирми да участват в обученията. В цяла България има фирми
регистрирани по тези закони, които имат права да правят обучение навсякъде, което
означава, че ако се обявят такива обучения ще дойдат оферти от различни обучаващи
организации и безработните лица сами избират с оглед условията къде да се насочат. Искам
да кажа, че в никакъв случай не може да се получи пълна натовареност на помещенията
само от обучения. Не може да се разчита на сигурни средства, които ще постъпват
ежемесечно. Това е кампанийно. Не виждам как може да се акумулират каквито и да е
средства и да се плаща такъв наем. И двете фирми, които са свързани „Алтернатива Попово21 век“ и МИГ извършват действия в помощ на общината. И вкарват пари в Общината. Сега
може би трябва да се разсъждава за някакъв символичен наем, да не е съвсем безвъзмездно.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Групата общински съветници от ГЕРБ доста обстойно разгледа този въпрос и аз ще
започна от думите на г-н Витанов. Той каза, че всеки проект идва финансово обезпечен. Там
има разбивки за лекторски, за пътни, за храна, за стимулиране, за лектори, има разбивки за
наеми на помещения, ако се ползват. Така, че мисля, че в провеждането на тези курсове и
други организации ще участват и мисля, че е много правилно да се иска наем, който да
влиза в общината. Преди сесия ние установихме, че липсват пари в бюджета, а сега явно ние
се отказваме от някакви средства, които ще влизат в общината и малко или много ще
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стимулират бюджета и ще отидат в направление където има нужда. Така, че групата взе
решение, ако се гласува да се гласува определен наем, който е по разценки в общината.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Виждам, че има разнопосочни мисли. Все ми се струва, че настройката на част от
съветниците и преди всичко на групата на ГЕРБ отношението към изградения МИГ Попово
продължава да е негативно, въпреки че Димитър Кънев влезна вътре в ръководството
продължават така настроения срещу МИГ Попово. Оттеглям докладната, хайде да има мир
и спокойствие. Но да не демагогстваме, за това, че бюджета има недостатък със средства. И
ние мислим за бюджета, защото показателна беше групата как се въздържа да гласува за
едни постъпления от необработваеми общински земи, които отдаваме на концесия. Недейте
да въртите според интереси и според виждането проблем с бюджета на община Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов, тази докладна също е оттеглена и няма да имаме
решение по нея.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8. Даване съгласие за Частично изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ План за регулация /ПР/ в частта на кв. 6 УПИ І-716; ПИ кад. № 717; улица с О.К. 26 и
О.К.27; улица с О.К.2 6; ОК17 и О.К. 16 по действащия РП на с. Славяново, одобрен
през 1973 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Спазени са законовите
основания, преминала е през общинския експертен съвет. Експертния съвет е разгледал
молбата и излязъл със становище по протокол № 3 от 22.03.2016 г. Нормативните
основания няма да Ви ги зачитам, защото са доста дълги.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,
във връзка с чл. 15 ал. 3 и чл. 208 от ЗУТ, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл.
4, ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие за Частично изменение на ПУП-План за
регулация, като се премахне улица с ОК 26 и ОК 27 и уличната регулация на улица с О.К
26; О.К 27 и О.К 16 се постави в съответствие с кадастралната граница на ПИ скад.№ 716
по действащия РП на с. Славяново
Имате думата за въпроси и разисквания по точката.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Само да разясня, че е целесъобразно и законосъобразно предложение. Става въпрос
за една улица предвидена, но неизградена вече 40 г. и тя е пречка за собственика на имота,
през който преминава. Нека да отпадне тази улица от плана на с. Славяново.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ако няма други въпроси преминаваме към гласуване на проекта за решение.
Който е съгласен с така предложения окончателен проект за решение, моля да
гласува.
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Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 96
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,
във връзка с чл. 15 ал. 3 и чл. 208 от ЗУТ, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС и чл.
4, ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие за Частично изменение на ПУП-План за
регулация, като се премахне улица с ОК 26 и ОК 27 и уличната регулация на улица с О.К
26; О.К 27 и О.К 16 се постави в съответствие с кадастралната граница на ПИ скад.№ 716
по действащия РП на с. Славяново
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК «Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси»
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.
4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г., в размер на 613,15 лв.
Колеги, имате думата за въпроси. Нямаме въпроси. Преминаваме към гласуване на
решението. Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 97
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.
4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.01.2016 г. - 31.03.2016 г., в размер на 613,15 лв.

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10. Приемане промени в Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчет
за резултатите от дейността на Временната комисия, избрана с Решение № 24 по
Протокол № 3 от 22.12.2015 г. и прекратяване на дейността и.
Вносител: Г. 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
Нашата комисия проведе редовно заседание на 26 април в пълен състав. С един глас
ЗА и 4 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не 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“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК «Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси»
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение със следните
изменения:
Първо – относно да стане: Приема отчет за резултатите от дейността на
Временната комисия, избрана с Решение № 24 по Протокол № 3 от 22.12.2015 г. и
прекратяване на дейността и.
Другото ни предложение е отпада точка 1 и остават само точка 2 и 3.
Това се налага поради следното: Ще цитирам три нормативни акта – първо АПК –
какъв е редът за издаване на нормативния акт – „Компетентния орган издава съответния
нормативен акт, след като обсъди проекта, заедно с представените становища, предложения
и възражения. Преминавам към ЗНА, където чл. 7 казва – Правилникът е нормативен акт,
22

който се издава за прилагане на Закон в неговата цялост, за организацията на държавни и
местни органи или за вътрешния ред на тяхната дейност. Същевременно чл. 26 от глава ІІІ
изработване на проекти от нормативни актове гласи – изработването на проект на
нормативен акт се извършва при зачитане на принципите на обоснованост, стабилност,
откритост и съгласуваност. Ал. 2 – Преди внасянето на проект на нормативен акт за
издаване или приемане от компетентният орган съставителят на документа го публикува на
интернет страницата на съответната институция, съответно доклада ако има такъв на
заинтересованите лица се представя в най-малко 14 дневен срок за предложения и
становища по проекта. Чл. 28 – Проектът на нормативен акт, заедно с мотивите, съответно
доклада се внася за обсъждане и приемане от компетентния орган. Мотивите, съответно
докладът съдържат: 1. Причините, които налагат приемането, 2 – Целите, които се поставят,
3-то финансовите и други средства за прилагането на новата уредба, 4-то – очакваните
резултати от прилагането включително финансовите, ако има такива, 5-то анализ за
съответствие с правото на ЕС, ал. 3 …
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Гущанов, има ли смисъл да го изчитаме това всичкото. Мисля, че стана ясно,
основанията са достатъчно категорични.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образовани, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев- общински съветник
С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя предложението за
решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Колеги, понеже аз съм вносител ми позволете да кажа няколко думи. По отношение
на работата на комисията. Отчет трябва да направим за дейността на комисията, на която аз
бях председател. Комисията се събра на два пъти. Имаше направени писмени предложения
за промени в Правилника. Комисията се събра и двата пъти в пълен състав. Обсъдихме ги
много внимателно. Имаме конкретно направени предложения за решения по конкретните
предложения, които на етап на който трябваше да вземем становище дали това нещо
подлежи на качване на сайта и обсъждане, становището на юристите в комисията бяха
разнопосочни и тъй като това по принцип е Правилник за дейността на ОбС и гражданите
имат до някъде касателство, но не толкова пряко, затова преценихме, че не е необходимо да
бъде качван. Но формално погледнато, условията, които г-н Гущанов постави това е
поднормативен акт и той за да спазим буквата и точката на закона трябва да бъде качен на
сайта. За това аз приемам аргументите на комисията и предлагам да го гласуваме в този вид
с направените промени като същевременно предложенията ще бъдат качени в сайта за
обсъждане.
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 58 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема отчета за дейността на Временната комисия за изработване проект за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
2. Прекратява дейността на Временната комисия поради изпълнение на задачата.
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Колеги, имате думата за въпроси. Няма. Преминаваме към гласуване. Който е
съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване ОбС Попово прие

РЕШЕНИЕ № 98
На основание чл. 21 ал. 3 от ЗМСМА и чл. 58 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема отчета за дейността на Временната комисия за изработване проект за
изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
2. Прекратява дейността на Временната комисия поради изпълнение на задачата.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11. Отчет за резултатите от дейността на временната комисия и прекратяването и
поради изпълнение на задачата, за която е създадена.
Вносител адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Аз първо искам да изкажа благодарност на всички членове на комисията за
изработване проект на Правилник за дейността на обществения посредник на територията
на община Попово. Да, работихме здраво, мога смело да заявя. Успяхме да създадем на база
предоставения ни от администрацията на омбудсмана на РБългария работен вариант на
Правилник. Съумяхме да създадем наш правилник за нашата територия. Работихме и с
имейли, изобщо яко работихме. Ако има въпроси съм готов да уговоря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да Ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 58 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността
на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема отчета за дейността на Временната комисия за изработване на
Проект на Правилник за организацията и дейността на обществения
посредник на Община Попово;
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2. Прекратява дейността на Временната комисия поради изпълнение на
задачата.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Мисля, че трябва да запознаем общинските съветници с това, че има постъпили
жалби от страна на граждани и от страна обществения посредник на община Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тя е отправена лично към мен и касаеше включването на тази точка в Дневния ред. Аз
прецених как ще действам. Ще препратя жалбата с адресант към Областния управител. Тя
беше за изваждането на тази точка от дневния ред, но Вие виждате, че точката се разглежда.
Но аз мисля друго, че Вие трябваше да направите някакъв отчет, колкото и
елементарен да е, само с благодарност към членовете на комисията не става.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Аз мисля, че направих отчет на дейността. Освен благодарности към комисията казах,
че комисията работи здраво, обменяли сме имейли, може би пропуснах ето го досието което
се изготвя в хода на работата за изготвянето на Проекта за дейността и организацията на
обществения посредник в община Попово. В него са всичките изменения, които са били,
съответно имейлите, които са изпращани към членовете на комисията. Искам да направя
още едно уточнение – комисията въпреки, че пише че е комисия по чл. 58 от Правилника,
оказва се че не е точно така, защото чл. 58 от нашия Правилник казва, че Временна комисия
се създава по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и съставяне на анкети. Ами
ние не сме проучили въпроси, нито изготвяли анкети. В тази връзка мисля че сме комисия
по чл. 21 ал.1 т. 1 от ЗМСМА и второ ч 48, 49, където другите правила, които се прилагат
към другите комисии не сме ограничени с тях. Благодаря, това искам да кажа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен,
моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 99
На основание чл. 58 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността
на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема отчета за дейността на Временната комисия за изработване на
Проект на Правилник за организацията и дейността на обществения
посредник на Община Попово;
2. Прекратява дейността на Временната комисия поради изпълнение на
задачата.
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Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12. Окончателен протокол за разпределение на собствеността на активи – В и К
системи и съоръжения, между дъжавата и община Попово съгласно чл. 13, чл. 15 и чл.
19 от Закона за водие, в обособената територия на В и К оператора „ Водоснабдяване –
Дунав“ ЕООД гр. Разград.
Вносител д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси““
Сюлейман Лешков – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия няма становище, тъй като на самото заседание ни беше даден
проекта за решение и нямаше как да съобразим със съответните нормативни актове.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с § 9 от Преходните
и Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет Попово, упълномощава Кмета на Община Попово – д-р
Людмил Веселинов да подпише окончателен разделителен протокол на активи – В и К
системи и съоръжения – между държавата и община Попово, в обособената територия
на В и К оператора „Водоснабдяване-Дунав‘‘ ЕООД, гр. Разград, получен с писмо с
изх. №03-02-320/22.03.2016год. на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството.
Колеги, имате думата за въпроси.
Никола Джамбазов – общински съветник
Тъй като на ПК тази докладна беше дадена в последния момент и нямаше кой да ни
даде разяснение. На мен не ми стана ясно тези активи какви са точно, какво точно да
упълномощим Кмета? Ако някой може да даде малко повече информация.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Това е едно изискване, продължение на гласуването, което направихте с
учредяването на Водната Асоциация се иска да се преподпишат активите по балансова
стойност на това държавно предприятие, което на територията на общината управлява ВиК
процесите. Това е един огромен поименен списък, всеки колектор, всяко водопроводно
отклонение, всеки канал, във всяко отделно землище, как да Ви го предоставя, като то
счетоводно има свое изражение и се контролира и се начисляват амортизационни
отчисления. Какви изисквания имате г-н Джамбазов за да го преподпиша и то е определено
така или иначе на база на закона за водите. Това е една рутинна процедура. Не виждам и да
не го преподпиша ще попречим на учредяването на Водната Асоциация и на нейните
действия, които тя ще осъществява. Знаете, че вече общините не сме бенефициенти по
проектите, а ще бъдат тези Асоциации, в случая Разградската. Това е моя отговор.
Никола Джамбазов – общински съветник
Да, ние трябва да Ви упълномощим, със сигурност ще го направим, но въпроса ми
беше каква е сумата на този актив. Информативно.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ако ми позволите да направя леко уточнение, тъй като аз присъствам на някои от
заседанията. Идеята на това преподписване е следното. Това, което Вие казвате колко има
държавата и колко общината. Когато става въпрос за активи и за % за гласуване е малко поразлично. Активите се завеждат като собственост на общината, но се предават за
управление на ВиК Дунав, до толкова имат тези подписи и тази оценка има някакво
значение. А по отношение на процентното участие на Община Попово във обособена
територия на ВиК Дунав, това е нещо различно, което се определя на базата на направено
последно социологическо проучване на населението. До преди месец –два Община Попово
притежаваше 19.23% участие във ВиК Асоциацията. На базата на направено допълнително
проучване на това последното преброяване, което е 2013 г. процента на Община Попово
падна с 0.9% и в момента е 18.32 % до колкото си спомням. Така, че това са две различни
неща. Това е. Има ли други въпроси.
Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

27
0
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 100
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с § 9 от Преходните
и Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет Попово, упълномощава Кмета на Община Попово – д-р
Людмил Веселинов да подпише окончателен разделителен протокол на активи – В и К
системи и съоръжения – между държавата и община Попово, в обособената територия
на В и К оператора „Водоснабдяване-Дунав‘‘ ЕООД, гр. Разград, получен с писмо с
изх. №03-02-320/22.03.2016год. на Министерство на регионалното развитие и
благоустройството.
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13. Допълване на Решение №646 по Протокол №50/30.07.15г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
По тази точка комисиите нямат становища. Позволете да Ви прочета проекта за
решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Допълва Решение №646 по Протокол №50/30.07.15г. на Общински съвет Попово с точка 6: Освобождава Министерство на здравеопазването от заплащането на 3%
режийни разноски на община Попово в размер на 3 300.38 лева. съгласно чл.35, ал.4, т.4 от
НРПУРОИ.
Въпроси имате ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 101
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Допълва Решение №646 по Протокол №50/30.07.15г. на Общински съвет Попово с точка 6: Освобождава Министерство на здравеопазването от заплащането на 3%
режийни разноски на община Попово в размер на 3 300.38 лева. съгласно чл.35, ал.4, т.4 от
НРПУРОИ.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Дарение на имот общинска собственост на Главна дирекция „Пожарна безопасност
и защита на населението” – Регионална дирекция гр.Търговище
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Тъй като по тази точка също нямаме становища директно Ви зачитам проекта за
решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 5 от ЗОС, чл.
35, ал. 1, т. 8 и чл. 41, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Дарява на Министерство на вътрешните работи - Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението”, за Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” гр.Търговище с ЕИК 129010164 и адрес на управление гр.София, ул
„Пиротска” №171А, имот собственост на община Попово по АОС 1939/23.07.15г.
представляващ:
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Поземлен имот с идентификатор №57649.503.3850 с площ 10 816 кв.м., ведно с
двуетажна сграда с ид.№57649.503.3850.1 със ЗП 167кв.м. и РЗП 334 кв.м.; едноетажна
сграда с ид.№57649.503.3850.2 с площ 174 кв.м.; едноетажна сграда с ид.№57649.503.3850.3
с площ 309 кв.м.; едноетажна сграда с ид.№57649.503.3850.4 с площ 100 кв.м.; склад с
ид.№57649.503.3850.5 с площ 93 кв.м.; гараж с ид.№57649.503.3850.6 с площ 74 кв.м.; склад
с ид.№57649.503.3850.7 с площ 75 кв.м.; склад с ид.№57649.503.3850.8 с площ 89 кв.м.и
сграда допълващо застрояване с ид.№57649.503.3850.9 с площ 10 кв.м. по кадастрална карта
на гр.Попово.
2. Възлага на кмета на община Попово да сключи договор за дарение.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения.
Любомир Гущанов – общински съветник
Като процедура ще предложа, да всичко е изрядно така като гледам. Преди малко
това решение, което гласувахме за допълване на решение, няма ли да е по-добре и тук да
включим, тъй като и надарения ще трябва да плати разноски, да включим от сега това
решение за освобождаване.
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово
Абсолютно резонен е въпроса на г-н Гущанов. В случая го оставихме така, ако имат
воля да заплатят. Все пак не искаме да ощетяваме бюджета в полза на държавата. Първо си
мислехме да изчакаме дарението от наша страна, след като мине дарението на КАТ, но пред
вид това, че смятаме за тази сграда да кандидатстваме по оперативна програма Региони в
растеж, затова вкарваме допълнително докладната, за да можем да сключим договора за
дарението, да можем да направим и споразумението и към 30 май да направим проектопредложението. Ако имат волята да заплатят, да заплатят. Ако евентуално имаме проблеми
на следващата сесия … благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за
решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
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22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 102
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 5 от ЗОС, чл.
35, ал. 1, т. 8 и чл. 41, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Дарява на Министерство на вътрешните работи - Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението”, за Регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението” гр.Търговище с ЕИК 129010164 и адрес на управление гр.София, ул
„Пиротска” №171А, имот собственост на община Попово по АОС 1939/23.07.15г.
представляващ:
Поземлен имот с идентификатор №57649.503.3850 с площ 10 816 кв.м., ведно с
двуетажна сграда с ид.№57649.503.3850.1 със ЗП 167кв.м. и РЗП 334 кв.м.; едноетажна
сграда с ид.№57649.503.3850.2 с площ 174 кв.м.; едноетажна сграда с ид.№57649.503.3850.3
с площ 309 кв.м.; едноетажна сграда с ид.№57649.503.3850.4 с площ 100 кв.м.; склад с
ид.№57649.503.3850.5 с площ 93 кв.м.; гараж с ид.№57649.503.3850.6 с площ 74 кв.м.; склад
с ид.№57649.503.3850.7 с площ 75 кв.м.; склад с ид.№57649.503.3850.8 с площ 89 кв.м.и
сграда допълващо застрояване с ид.№57649.503.3850.9 с площ 10 кв.м. по кадастрална карта
на гр.Попово.
2. Възлага на кмета на община Попово да сключи договор за дарение.
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
15. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Д-р Ганка Колева – председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика"
Давам думата на д-р Колева:
Д-р Ганка Колева – общински съветник
За периода от 23 март 2016г. до 26.04.2016 г. в деловодството на общината за
постъпили 21 молби от граждани на община Попово за отпускане на еднократна парична
помощ. След разглеждане на молбите, ПК излиза със следното предложение.
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Юлиян Северинов Алдинов
100 лева
2. Весиле Шабан Мустафова
150 лева
3. Йорданка Марийкова Георгиева
150 лева
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4. Димитър Здравков Маринов
5. Росица Иванова Иванова
6. Светла Фиданова Асенова
7. Марин Димитров Савов
8. Мара Кирилова Андреева
9. Росица Найденова Младенова
10. Димитринка Косева Стефанова
11. Нефисе Азисова Ферадова
12. Михаил Ганчев Маринов
13. Даринка Йорданова Стефанова

250 лева
250 лева
250 лева
250 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
150 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Лиляна Янкова Георгиева
2. Сергей Михайлов Карамфилов
3. Марийка Христова Колева
4. Касим Адилов Туранов
5. Гинка Тодорова Димитрова
6. Ася Красимирова Михайлова
7. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
8. Иван Методиев Иванов
Сумата, която предлагаме за отпускане е в размер на 2150 лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, отпуска
еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.
Колеги, който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 103
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 помощ на следните граждани:
14. Юлиян Северинов Алдинов
100 лева
15. Весиле Шабан Мустафова
150 лева
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16. Йорданка Марийкова Георгиева
17. Димитър Здравков Маринов
18. Росица Иванова Иванова
19. Светла Фиданова Асенова
20. Марин Димитров Савов
21. Мара Кирилова Андреева
22. Росица Найденова Младенова
23. Димитринка Косева Стефанова
24. Нефисе Азисова Ферадова
25. Михаил Ганчев Маринов
26. Даринка Йорданова Стефанова

150 лева
250 лева
250 лева
250 лева
250 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
150 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
9. Лиляна Янкова Георгиева
10. Сергей Михайлов Карамфилов
11. Марийка Христова Колева
12. Касим Адилов Туранов
13. Гинка Тодорова Димитрова
14. Ася Красимирова Михайлова
15. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
16. Иван Методиев Иванов
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Към момента има постъпили 6 питания от д-р Евгений Георгиев, едно от Л. Гущанов
и едно предложение от г-н Гецов относно изслушване на Директора на РУ на Полицията във
връзка с кримогенната обстановка.
Ако започнем по обратния ред. Отправил съм предложение до Н-ка на РПУ Попово.
До сега не сме получили отговор от него. Няма механизъм да го принудя да присъства. До
колкото знам, те правят всеки вторник оперативка с Кмета на Общината и един път в месеца
среща с кметовете на населени места.
По отношение на питанията постъпили от г-н Георгиев.
Г-н Георгиев искам да Ви кажа, че 6-те питания които сте отправили са в разрез с чл.
103 от Правилника за работа на ОбС. Там се казва, че всеки един общински съветник има
право да отправи едно питане на заседание. Ще Ви бъде отговорено на едно от питанията.
Д-р Веселинов, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Д-р Георгиев, наистина по-миналата сесия имаше две зададени питания от Вас. Аз
Ви отговорих и на двете питания, направих изключение, но Вие този път ме атакувате с пет
питания. Избрах първото и на него ще Ви отговоря. Въпреки, че като гледам питанията в
дълбочина Вие искате и финансова ревизия още малко чрез мен да направите на общината.
Но съм се постарал, съм Ви направил отговора така. За автомобилния парк е питането. Не е
ли редно първо да ми го зададе д-р Георгиев питането.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Първо едно уточнение. Питанията са разгледани на заседание на групата общински
съветници на ГЕРБ. Ако гледаме пак по бройката, но приемаме доводите на г-н Кмета и ще
се съобразим с това по едно питане на сесия.
На заседание на групите съветници на партия ГЕРБ възникна следния въпрос. С
какъв автомобилен парк разполага общината, принадлежащите звена и кметства и какви са
годишните разходи за гориво и поддръжка? Поименен списък на водачите и зачислените
им автомобили? Марка, регистрационен номер и за какъв вид дейност се ползват. Имат ли
лимит автомобилите на общината и ако нямат защо? Всички са свидетели, когато падна
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снега един от автомобилите беше затрупан някъде в Кардам. Сега вярно ли е или не. Затова
се налага, те общинските съветници питат.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Дал съм Ви г-н Георгиев подробен отчет като на финансов ревизор. Всичко съм
описал, с водачи с разходи, четири страници повече от четиридесет и няколко моторни
превозни средства, шасита, за погребални ритуали, багери за копаене на гробищните
парцели, комунални услуги, социални грижи. Всякакви отдавна излезли от строя
автомобили. Ако Вас Ви касае подмятането на съветника Димитър Кънев, че много се
разхождат автомобилите, Вие визирате може би тук три автомобила на Неделчо Русев и
двете Дачии, които купихме миналата година. И те са опоменати. Лимити има със заповед
още от 25 януари до колкото си спомням, но тези лимити трудно се спазват, защото винаги
има някакви неотложни пътувания. Но в отговора още веднъж казвам подробно съм отчел
всичко, което питате и не мога да я прочета, защото е 4 страници. Ако групата съветници
така като се събирате и обсъждате този въпрос ще Ви помоля извадете отговора и гледайте
позиция, по позиция и ако имате още въпроси ще Ви отговоря допълнително.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
………………………………………мисля, че това нещо Вие тук наредихте на сесията
да представят за всички звена, защото ставаше въпрос за някои звена, които не съществуват
и Вие казахте в справката, която беше дадена те са стари звена, съществуващи и няма защо
да ги обсъждаме и ако беше представено, този въпрос може би нямаше да бъде зададен.
Заради това много моля да наредите да се изпълняват тези решения, които се вземат на
сесията и да се изпълнят от служителите в общината. Някои от питанията може би ще
отпаднат, защото като вземем решение ние тука и Вие наредите на някой служител да
изпълни, мисля, че част от питанията ще отпаднат.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
От това разбирам, че искате отговор на следващата сесия за различните звена, които
съществуват в сферата на общинските дейности, а не на тези звена и в структурата, които по
право Вие гласувате и аз въпреки това се съгласих, въпреки, че не ми влиза в задължението
нито пък на Вас да гласувате тези звена. Това си е организационно разпоредителска дейност
на Кмета да Ви отговоря.
Ще ги представя и плюс това като се събирате групата съветници на ГЕРБ и така
четете и си задавате въпроси, в бюджета, който Милена Божанова толкова добре Ви беше
подготвила и нямаше никакви въпроси, там всички тези звена, които искате да Ви ги изредя,
пише Звена – бюджет, приход, разход, за новата година, а също и отчета, който не искахте
да гласувате за миналата година, там също пише от тези звена, кои са, за какво съществуват
и какви финансови ресурси са били необходими за тяхната дейност. Така, че да се
уважаваме, нали!
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Питането към Вас г-н Председател беше………………..доколкото имам информация,
че няма да отговорите на този въпрос, защото е необосновано, писано е омбудсман, а не
обществен посредник.
На заседание на групата съветници от ГЕРБ възникнаха следните въпроси: Спазвана
ли е в годините процедурата по избор на омбудсман в годините? Според Вас имало ли е
изобщо в община Попово действаща институция омбудсман, къде са годишните доклади за
дейността му? Имате ли представа в периода в който Вие сте председател на ОбС, Попово,
колко граждани от общината са получили подкрепа, къде е била приемната за граждани2
Колко е възнаграждението получавано от настоящият омбудсман към момента? Сега, ако
трябва ще преработим питането и ще напишем вместо омбудсман, обществен посредник.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Георгиев, аз съм готов да Ви отговоря, но за в бъдеще когато задавате въпроси,
има юристи около Вас, посъветвайте се и така пишете.
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Питането Ви е за омбудсман. Омбудсман в общината няма. Има обществен
посредник, омбудсман няма.
Започвам в последователността на питането. Процедура по избор на обществен
посредник е упомената в действащия правилник има, но тя е доста мъглява. Именно с тази
цел ние тръгнахме да преработваме настоящия правилник. Имаме обявяване на два пъти в
мандата през който аз съм председател избор, набиране на предложения за обществен
посредник, нямаше направени такива, изключвайки последните три предложения, които
постъпиха, когато ние решихме че трябва да променим настоящия Правилник.
По отношение на това, има ли отчети и доклади: Цитирам Ви решения, които са налице в
деловодството на ОбС:
- Решение № 66 по Протокол 8 от 07.03.2012 г. – Отчет на Обществения посредник за
2011 година.
- Решение № 249 по Протокол 20 от 28.03.2013 г. – Отчет на Обществения посредник
за 2012 година.
- Решение № 410 по Протокол 32 от 04.03.2014 г. – Отчет на Обществения посредник
за 2013 година.
- Решение № 598 по Протокол № 45 от 26.03.2015 г. – Отчет на Обществения
посредник за 2014 година.
Понеже Вие не сте били общински съветник в предходния мандат и може би това Ви е
заблудило, че няма такъв. Задължително всяка година изпълняващия длъжността обществен
посредник си е правил отчети за дейността, където са описани колко граждани е приел,
какви решения са взети и с какво е помогнато на гражданите на община Попово. Така, че
ако искате да се запознаете с тези отчети, г-жа Здравкова е тук до мен, тя ще Ви съдейства
да прочетете, това което Ви интересува.
Не е имало специална приемна, което ме навежда на мисълта, че това, което е направено
при нас е с цел да се минимизират разходите, което в никакъв случай не ощетява
гражданите, всеки, който се е нуждаел от нуждите на обществения посредник е можел да го
намери. Още повече, че повече, че от 263 общини само 12 или 13 имат реално действащи
обществени посредници. По-големите градове имат обществени посредници, по-малките не
избират обществени посредници.
Още повече, че в момента сме в процедура на избиране на Правилник, която ще изчисти
до голяма степен неразбориите, които са били до сега.
А по инициативата на Мая Манолова давам думата на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Тъй като споменахте за инициативата на Мая Манолова г-н Георгиев, решението на
ръководството на общината е вместо ние да даваме пари във фонда, който тя набира,
решихме да раздадем великденски подаръци по списък на хората от пенсионерските
клубове на територията на общината. Те са над 1000 члена. Така, че в момента им се
раздават тези подаръци – някъде около 4-5 лева е на един пенсионер или около 5 000 лева
разход на общината по тази инициатива на Мая Манолова. В противен случай щяхме да
преведем пари във фонда и получаваме 1/3 от парите, а може би и по-малко. Така
сметнахме, че е по-коректно, отколкото да подкрепяме инициатива.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Моето питане беше свързано с две постъпили предложения по Общия устройствен
план от двама граждани. Доколкото имам информация получих върнато по e-mail от единия
гражданин си е получил писмото. Предполагам и другия така, че може да не ми отговаряте
на питането. Ако искате отговорете, но първият гражданин ми е съобщил, че си е получил
отговор на питането.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Г-н Гущанов, наистина ние приемаме Общ устройствен план, но много хора го
бъркат с лични градоустройствени парцеларни проблеми. Това, че той е обжалвал или е
направил предложение по негови парцеларни проблеми се е събрала експертната комисия,
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както се събира винаги. Разгледала му е не веднага разбира се. Те бяха две обжалвания и
пак по електронен път му е отговорено. Не смятам, че трябва да занимаваме хората с това
нещо. Има разлика. Общ устройствен план, който касае визията на общината за мандата и за
години напред и частни парцеларни проблеми. Отговорено им е, след като е заседавала
комисията по устройство на територията.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Веселинов. Други въпроси официално постъпили няма. Г-н
Димитров за какво става въпрос?
Димитър Димитров – общински съветник
Аз отправям въпрос към Вас г-н Председателю, защото на мен не ми стана ясно от
Вашия отговор на въпроса, който групата на ГЕРБ зададоха в края на краищата в община
Попово има ли обществен посредник, кой е той и къде могат гражданите да се срещнат с
него? Към днешна дата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Щом не Ви е ясно Ви отговарям. Има обществен посредник, на базата на това, че не е
избран нов, действа стария. Към момента действащия обществен посредник е г-жа адв.
Росица Денева. Приемната и е в нейната кантора и може да бъде посетена от всички
граждани, които желаят към момента да се възползват от нейните услуги. Това е отговора.
Нямаше изрично питане да споменем как се казва, затова не съм отговорил по този начин.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Първо искам да благодаря на г-н Дончев за направената декларация и за това, че се
разграничават от моите действия. Оставям на жителите на община Попово да преценят
състоятелността и. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, други въпроси няма.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам седмото заседание на ОбС Попово.
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