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ПРОТОКОЛ № 25
Днес, 26.10.2017 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ДВАДЕСЕТ и ПЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, моля за проверка на кворума.
На днешното заседание присъстват 28 общински съветника, имаме кворум,
ОбС може да взема решения. Откривам ДВАДЕСЕТ и ПЕТОТО заседание на ОбС –
Попово.
До този момент писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от
общинския съветник Сони Харизанов.
На заседанието на ОбС присъстват зам. кмет на общината инж. Милена Божанова,
Мариан Маринов – директор на дирекция, Йорданка Георгиева, представители на
юридическия отдел.
Позволете ми преди да започнем работа по същество да Ви поздравя, днес е голям
празник, Димитров ден, Ден на строителя. Имаме колеги, които са именници, да
поздравим г-н Димитров, Дончо ако празнува, Драгомир, ако празнува. Да им пожелаем
живот, здраве и успехи.
И така продължаваме по същество. Имаме раздаден предварително проект за
Дневен ред, който е от 10 точки.
Постъпило е едно питане от общинския съветник Димитър Димитров, на което ще
бъде отговорено на следващата сесия, тъй като г-н Веселинов отсъства от тази и няма да
може да отговори.
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1.Одобряване на Доклад с резултатите от междинна оценка на изпълнението на
Общински план за развитие на община Попово 2014-2020г.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината
за периода 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.
3.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Попово за 2017г. – имоти в регулация.
4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост и отдаване под аренда на общинска земеделска земя.

5.Прекратяване на съсобственост между община Попово и Младен Колев Марков в
УПИ ІХ, кад.№756 от кв.81 по регулационния план на с.Ковачевец, чрез
изкупуване частта на Общината.
6.Учредяване право на пристрояване за изграждане на склад на „Магазин за
промишлени стоки и сервиз”, сграда с идентификатор 57649.503.218.12 по
кадастрална карта на гр.Попово, кв.„Младост” .
7.Промяна на начина на трайно ползване на водни обекти на територията на
община Попово.
8.Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от общински горски
територии от годишен план за 2018 г.
9.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
10.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така предложения дневен ред, да стане дневен ред на
днешното заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

28
0
0

Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка.
1.Одобряване на Доклад с резултатите от междинна оценка на изпълнението на
Общински план за развитие на община Попово 2014-2020г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Становища имат всички комисии, така че давам думата за становище на
Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 24 октомври в 12 часа. Присъстваха
четирима от членовете на комисията. При обсъждане с представител на общинска
администрация по точка първа с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя
предложението за решение. Благодаря.
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
На редовно заседание на нашата комисия на 24 октомври от 14 часа, в пълен
състав с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Благодаря Ви.
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 24 октомври от 16 часа се събра. Присъстваха четирима члена
С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия заседава в пълен състав на 25.10.2017 г. от 15 часа. По точка едно с
три гласа ЗА и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
Нашата комисия заседава вчера в 11.30 в пълен състав в присъствието на
представител от общинска администрация г-жа Йорданка Георгиева. Комисията с пет гласа
ЗА единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 33, ал. 1 и във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за
регионалното развитие /ЗРР/ и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие /ППЗРР/, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Доклад с резултатите от междинна оценка на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Попово 2014-2020г.
Колеги, имате думата за въпроси.
Петранка Габровска – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо зам. кмет, общински служители, не мога да
разбера защо така бездушно ще минем този въпрос. Искам да споделя лично мое мнение.
Знаем, че всички много очакваме от тези европейски проекти и тази оценка, която в момента
е направена и то от външен оценител, тази междинна оценка е първата за сега доколкото така
прочетох, което надявам се, че всички Вие сте прочели това и сте видели по всеки приоритет
какви са оценките. Така, че искам да Ви кажа, че аз съм страшно впечатлена, че първата
оценка тази оценителна комисия дава много добра оценка. Трябва човек да е сляп, за да не
види какво става в нашия град, да не види какво става в селищната ни мрежа. Всичко това го
дължим именно на хората, които работят, ръководят тези проекти и особено както завършва
и тази оценка – завършва чрез положително, всички приоритети положително добре работят.
Изводи и препоръки има, но се знае, че при проектите винаги ще има такива неща, които
непрекъснато търпят промени. Тази положителна оценка и тяхната прогноза относно
местното развитие и прогнозиране на високото изпълнение може само да ни радва. И аз
мисля, защо вземам думата, какво искам да кажа, да благодарим на тези ръководители, на
тези екипи, които работят. Защото аз ходя в много градове и виждам, че нашия град Попово
е много по-напред от градове, които са от нашата категория. И изказвам благодарността към
всички екипи. Благодаря за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Габровска. Има ли други изказвания, други въпроси? Не виждам.
В такъв случай преминаваме към гласуване на така направеното предложение за
решение:
Гласуваме ЗА:
ЗА

-

25
3

ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0
3

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 326
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 33, ал. 1 и във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 4 от Закона за
регионалното развитие /ЗРР/ и чл. 42 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие /ППЗРР/, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Доклад с резултатите от междинна оценка на изпълнението на
Общински план за развитие на Община Попово 2014-2020г.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината
за периода 01.07.2017 г. до 30.09.2017 г.
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
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ще зачета проекта за решение по тази точка:
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 01.07.2017 г. - 30.09.2017 г., в размер на 260,00 лв.
Колеги, имате думата за въпроси по тази точка. Има ли? Не виждам. Преминаваме
към гласуване по точка две.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 327
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 01.07.2017 г. - 30.09.2017 г., в размер на 260,00 лв.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Попово за 2017г. – имоти в регулация.
Вносител: д-р Людмил 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
Нашата комисия с пет гласа ЗА 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“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка три с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А проекта за решение гласи следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 4 от ЗОС,
чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 5А, ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово за 2017г., раздел ІІІ, т.А с:
УПИ І с площ 820 кв.м.; УПИ ХІІ с площ 750 кв.м.; УПИ ХІІІ с площ 840 кв.м.;
УПИ ХІV с площ 790 кв.м. и УПИ ХV с площ 765 кв.м. от кв.58 по регулационния план
на с.Посабина.
Имаме ли нужда от разяснение,въпроси? Заповядайте г-н Гущанов.
Любомир Гущанов – общински съветник
Аз въпроси нямам, искам само да направя една препоръка. До колкото си
спомням г-н Джамбазов беше направил предложение към всяка една такава докладна да
има приложена скица. Просто да помоля за следващи сесии да се придържаме към това,
което решихме тогава – да има към всяка докладна касаеща недвижими имоти, да има
приложена скица. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Сигурно е възможно да стане тази работа, въпреки, че пак е бумащина, да
доколкото си спомням имаше такова предложение. Добре, други препоръки или въпроси.
Не виждам. Преминаваме към гласуване. Който е съглаасен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
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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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 328
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1, ал. 9 и ал. 4 от ЗОС,
чл. 14, ал. 1 от ЗОС, чл. 5А, ал. 5 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово за 2017г., раздел ІІІ, т.А с:
УПИ І с площ 820 кв.м.; УПИ ХІІ с площ 750 кв.м.; УПИ ХІІІ с площ 840 кв.м.;
УПИ ХІV с площ 790 кв.м. и УПИ ХV с площ 765 кв.м. от кв.58 по регулационния план
на с.Посабина.
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
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4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост и отдаване под аренда на общинска земеделска земя.
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
Нашата комисия с пет гласа ЗА 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“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Беше направена
корекция от вносителя на общинска администрация на единия текст. Подкрепяме с
направената корекция.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тя отразена ли е в настоящото решение. Аз не знам каква е тя. Да заповядайте да
направите корекцията.
Павлинка Колева – общинска администрация
Корекцията е в точка 3. Началната тръжна цена да бъде определена съгласно
чл. 8 ал. 4 вместо т. 1 да се чете т. 2.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, щом е съгласувано с комисията. Позволете ми да зачета решението:
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 2017 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 20
стопански години, считано от стопанска 2017/18г, за създаване на овощни трайни
насаждения, в имоти, както следва:
Имот
№

НМ

Медовина
Медовина

050051
050044

Площ
дка

НТП

34,476 Др.селскост. т-я
39,401 Др.селскост. т-я

Кат.

4
4

АОС

Местност

13187
13188

Стър.меше
Стър.меше

3. Началната тръжна цена да бъде определена съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за
определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, приета от
ОбС-Попово
Въпроси? Имаме ли въпроси по точка четвърта? Няма. Преминаваме към
гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев

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

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 329
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 2017 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 20
стопански години, считано от стопанска 2017/18г, за създаване на овощни трайни
насаждения, в имоти, както следва:
НМ

Медовина
Медовина

Имот
№

050051
050044

Площ
дка

НТП

34,476 Др.селскост. т-я
39,401 Др.селскост. т-я

Кат.

4
4

АОС

Местност

13187
13188

Стър.меше
Стър.меше
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3. Началната тръжна цена да бъде определена съгласно чл. 8, ал. 4, т. 2 от Наредбата за
определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, приета от
ОбС-Попово
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Прекратяване на съсобственост между община Попово и Младен Колев Марков в
УПИ ІХ, кад.№756 от кв.81 по регулационния план на с.Ковачевец, чрез
изкупуване частта на Общината.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
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 „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 5 от дневния ред с пет гласа ЗА подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта по тази точка за решение гласи следното:
На основание чл 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ ІХ, кад.№756 от кв.81 по регулационния план на с.Ковачевец, чрез продажба частта
на Общината по АОС 13183 представляваща 187 кв.м. дворно място придаващо се по
регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Младен Колев Марков.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер
на 625.30 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. 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

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 330
На основание чл 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ ІХ, кад.№756 от кв.81 по регулационния план на с.Ковачевец, чрез продажба частта
на Общината по АОС 13183 представляваща 187 кв.м. дворно място придаващо се по
регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Младен Колев Марков.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер
на 625.30 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 работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Учредяване право на пристрояване за изграждане на склад на „Магазин за
промишлени стоки и сервиз”, сграда с идентификатор 57649.503.218.12 по
кадастрална карта на гр.Попово, кв.„Младост” .
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
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С пет гласа ЗА нашата комисия 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“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 6 от дневния ред с пет гласа ЗА подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение гласи следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл. 46, ал. 2, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на
пристрояване за изграждане на пристройка с площ 31.50 кв.м, към сграда с
идентификатор 57649.503.218.12 по кадастрална карта на гр.Попово, кв.„Младост”, в
Поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 57649.503.218 по КК на
гр.Попово, на „Моторна техника”ЕООД представлявано от управителя Христо Иванов
Христов.
2. Одобрява цена от 945 лева за правото на пристрояване.
3. Сключването на договор за учредяване на право пристрояване да стане след
извършване на всички дължими плащания.
Въпроси? Заповядайте г-жо Колева.
Павлинка Колева – общинска администрация
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, моля в основанията в
чл. 46 ал. 2 да бъде заменена с ал. 1.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, разбрахте колеги, направена е техническа поправка на основанието. Не
мисля, че това трябва да се гласува, тъй като е вкарано от вносителя – в чл. 46 ал. не е 2,
а е 1.
Така други въпроси имали ? Ако няма преминаваме към гласуване. Гласуването
по тази точка е поименно.
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

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 331
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
чл. 46, ал. 1, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на
пристрояване за изграждане на пристройка с площ 31.50 кв.м, към сграда с
идентификатор 57649.503.218.12 по кадастрална карта на гр.Попово, кв.„Младост”, в
Поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор 57649.503.218 по КК на
гр.Попово, на „Моторна техника”ЕООД представлявано от управителя Христо Иванов
Христов.
2. Одобрява цена от 945 лева за правото на пристрояване.
3. Сключването на договор за учредяване на право пристрояване да стане след
извършване на всички дължими плащания.
Единодушно приехме решението и да си пожелаем повече да има такива
докладни, с които да увеличаваме площа на работа или на обслужване на гражданите,
въобще бизнеса да се развива.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Промяна на начина на трайно ползване на водни обекти на територията на
община Попово.
Вносител: 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
По точка седма с пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
12

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
Нашето решение е идентично като на първата комисия – с пет гласа ЗА по точка 7
подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Тази точка е актуална, както знаете на база на вчерашните събития,
които се случиха в община Бургас, покрай тези наводнения, мисля че това се опитваме
да избегнем по този начин.
Зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал.1 и чл. 11 ал.
1 от Закона за общинската собственост, както и във връзка с §1 т. 94 от
Допълнителните и заключителни разпоредби на Закона за водите, Общинският
съвет

РЕШИ
1 Променя начина на трайно ползване от „Язовир” в „ Друг воден терен” на
следните язовири – публична общинска собственост:
- язовир „Берковски”, находящ се в землището на село Берковски,
представляващ имот № 000033
- язовир „Баба Тонка”, находящ се в землището на село Баба Тонка,
представляващ имот № 000052.
Имате думата за въпроси.
Никола Джамбазов – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, представители
на администрацията, първо честит празник на всички с днешния хубав християнски
празник и после искам да отбележа, че тук може би имаме неправилно използван термин
като се казва „променя начина на трайно ползване“. Според мен ние трябва да дадем
съгласието си за промяна в начина на трайно ползване, а не да го променим. Може би
промяната ще се извърши от съответните органи и институции. Така, че правя
предложение – „промяна“ да бъде заменено с „дава съгласие“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Добрев, това как звучи от юридическа гледна точка?
Добрин Добрев – старши юрисконсулт при община Попово
Както предложението в докладната, така и предложението на г-н Джамбазов са
резонни. Въпрос на изказ, на гледни точки, тъй като начина на трайно ползване се
променя след като собственика заяви своето желание да го промени. Собственика на
язовирите е ОбС и ако ОбС каже, че променя начина на трайно ползване няма
абсолютно никакъв проблем. Ако каже, че дава съгласие да се промени начина на трайно
ползване също няма никакъв проблем за правния мир. Последващите действия се
изразяват на основание волеизявлението на собственика на обекта дали иска или не иска
да го промени и след това се подава заявление до Министерството на земеделието,
храните и водите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за разясненията на г-н Добрев. Г-н Джамбазов държите ли на
предложението си да го гласуваме при така направените разяснения.
Никола Джамбазов – общински съветник
Държа да.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Добре. Подлагам на гласуване предложението на г-н Джамбазов, точния изказ на
решението да е не „променя“, а „дава съгласие за промяна“ . Който е съгласен с това
направено предложение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

10
0
18

Предложението не се приема!
Остава първоначалния вид на решението. Има ли други въпроси.? Г-н
Гущанов, заповядайте.
Любомир Гущанов – общински съветник
Моя въпрос е следния, какви са намеренията на общинска администрация след
промяната на начина на трайно ползване към тези обекти? Благодаря.
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС
Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Гущанов, миналата сесия
кметът на общината Ви обясни, че като прекратихме процедурата за концесия няма
проявен никакъв инвестиционен интерес към обектите, тъй като са малки и не
представляват интерес за инвеститорите. Обектите им сменяме начина на трайно
ползване, за да излязат от сферата на контрола на дирекцията за контрол и надзор на
язовирните стени, тъй като те нямат никакво стратегическо значение, не са опасни от
гледна точка за населението, не зная какви бедствени ситуации, но в същото време ще
останат под надзора и под наблюдението на общината, тъй като са необходими както на
земеделските производители за напояване и за водопой на животните, за поливни нужди
и няма смисъл да бъдат разрушавани, с което по никакъв начин няма да се подобри
ситуацията. Идеята е да се запазят във вида в, който са и да бъдат полезни дотолкова, до
колкото може на местното население. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Маринов. Няма. Не виждам. Преминаваме към гласуване по тази
точка:
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

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 332
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 8, ал.1 и чл. 11 ал.
1 от Закона за общинската собственост, както и във връзка с §1 т. 94 от
Допълнителните и заключителни разпоредби на Закона за водите, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Променя начина на трайно ползване от „Язовир” в „ Друг воден терен” на
следните язовири – публична общинска собственост:
- язовир „Берковски”, находящ се в землището на село Берковски,
представляващ имот № 000033
- язовир „Баба Тонка”, находящ се в землището на село Баба Тонка,
представляващ имот № 000052.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от общински горски
територии от годишен план за 2018 г.
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Становища имат всички комисии, така че 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 два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, нашата комисия не излиза с 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
По точка 8 нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ се подкрепя
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
По точка 8 с два гласа ЗА и три ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя проекта за решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
На заседанието ни вчера нашата комисия с пет гласа единодушно ЗА одобрява
годишния план за ползване на дървесина от общинската горска територия за сезона 2018
година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, решението по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7,
ал. 2 и ал.4, чл.5, ал.1, т.1 и т.2 и чл.5, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл.4, ал.2 и
ал.3 от Договора за предоставяне на управление на земи и гори от общинските
горски територии, сключен на 16.02.2015г. , Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от
общинските горски територии през 2018 г. в размер на 8 316 пл.куб. м. лежаща маса
дървесина.
2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските
горски територии през 2018 г. както следва - чрез продажба на стояща дървесина на
корен или чрез добив и продажба на добита дървесина.
Приложение:
1. Годишен план;
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате думата, заповядайте за въпроси.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо зам. кмет, дами и господа общински
съветници, аз имам въпрос към общинския лесничей. В тази докладна записка всичко
огледано ли е , защото ако си спомняте преди две години пак гласувахме един ето такъв
горско стопански план и сега доколкото ми е известно има проблеми с това. Искам да
чуя ясно и категорично, а също така и юриста да си каже мнението, всичко, защото
никой от нас не разбира от гори, горско стопански планове и какво ли не. И юриста да
каже ясно и категорично всичко в ред ли е или не, защото доколкото ми е известно
нещата с предишната докладна записка преди две години, която сме гласували сега има
проблеми. Благодаря Ви.
Добрин Добрев – старши юрисконсулт при Община Попово
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Уважаеми дами и господа общински съветници, аз мога да отговоря за правните
основания на тази докладна записка. Това е изискване, което е заложено в Наредбата, че
до края на месец октомври собственика на горите приема Годишен план за ползването на
дървесината. Като до средата на ноември този Годишен план се обявява на официалната
интернет страница на общината, както и се предоставя на Горското стопанство. В този
ред на мисли са направени разчети съгласно лесоустройствения план, който е за 10
годишен период, че това е количеството дървесина, което следва да бъде добито през
2018 година, за да може всичко да бъде в рамките на нормативната уредба. А дали ще се
направи ще дам думата на г-н Илиев - той–е по-наясно с технологичната част по добива
на дървесина.
Илиян Илиев – старши специалист при Община Попово
Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, г-н Гецов, в
този ред на мисли мога да Ви кажа, че няма никакъв проблем с Годишния план, който се
гласува в този момент за идната 2018 г. Евентуално януари месец ще се наложи едно
допълнително гласуване на количеството дървесина, които ще останат тази година
неусвоени. Какъв е проблемът и защо ще останат може би около 4 хиляди кубика тази
година? Предходната година 2016 имаше едни процедури, които бяха обжалвани и
ставаше въпрос за 6000 кубика дървесина, които трябва да се усвоят дефакто от
предходната година – тази година. И реално те няма да могат да се усвоят всичките,
затова ще се наложи на януарската сесия да се гласува промяна в годишния план. Но
мисля, че няма никакъв проблем за това. А от годишния план от тази година 2017, който
възлиза на 11625 кубика до в момента до днес са отсечени 11 166 кубика. Значи реално
ние плана ще го изпълним за тази година, който е. За това, че няма никакъв проблем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Илиев. Г-н Гецов, нещо допълнително, заповядайте.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, аз разчитам на тези двама специалисти – единия е
юрист, другият – специалист по горите. Вярвам, че няма да ни подведат както миналия
път, защото най-вероятно сигурно и те ще дават обяснения там по това, което на времето
е ставало. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, г-н Петров, заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник
Уважаеми колеги, аз също имам един въпрос, то е едно предложение, защото все
съм се чудил как стои въпроса за сухата маса. Ние знаем, че общината нали след като е
дала да се ползват вече експлоатират други фирми, може ли например да ползват селата,
хората с разрешение на кмета и горския да си вземат суха маса. Например септември
месец има два дена или три, да се кажат, то може да се използва тази суха маса. Хората
седят, се чудят събират съчки от градската градина, чудят се как да изкарат зимата. Те се
чудят какво да я правят там, виждам даже, че те се затрудняват при експлоатация там
при рязането на горите. Ако може нещо да се измисли, някакво предложение може би за
в бъдеще с разрешение на кмета и горския през септември месец примерно две недели
дават на хората, дават там формална 10 лева и си събират хората нещо такова, ако може
да се направи, мисля, че хората, даже да е контролирано с горския, с кмета. Ако може
хората ще са доволни, защото така си гние, никой не може да влезе, никой не може да
такова, пък хората мизеруват.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Петров, това аз по-скоро го приемам като предложение, което да
бъде обсъдено, не е въпрос, така че на вниманието е на Горско стопанство, лесничейство
и кметствата. Благодаря за предложението.
Г-н Илиев, желаете ли да кажете нещо по този въпрос?
Илиян Илиев – старши специалист при Община Попово
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Г-н Петров, мисля, че това нещо се прави, само че не е суха маса, а като се
извърши реалния добив от фирмите или от Държавното лесничейство, когато се добива
дървесината, пуска се след това отпадъка, който е вършината, хората минават и го
събират от населените места. Значи това го виждам с очите си. И цената е не символична
може би по-символична – 2 лева е кубика вършината без ДДС. За такива цени става
въпрос. За дървата не мога да Ви кажа, ще Ви подведа, ако Ви кажа някаква цена. Но се
прави това нещо.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Илиев. Ето г-н Петров, виждате че Вашето предложение вече е в
действие.
Добре колеги, ако няма други въпроси да преминем към гласуване. В такъв
случай гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
5

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 333
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7,
ал. 2 и ал.4, чл.5, ал.1, т.1 и т.2 и чл.5, ал.3 от Наредбата за условията и реда за
възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска
собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл.4, ал.2 и
ал.3 от Договора за предоставяне на управление на земи и гори от общинските
горски територии, сключен на 16.02.2015г. , Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от
общинските горски територии през 2018 г. в размер на 8 316 пл.куб. м. лежаща маса
дървесина.
2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските
горски територии през 2018 г. както следва - чрез продажба на стояща дървесина на
корен или чрез добив и продажба на добита дървесина.
Приложение:
1. Годишен план;
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
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Уважаеми колеги общински съветници, от 26 септември до 24 октомври 2017 г. в
общинска администрация са постъпили 20 молби на граждани на община Попово за
отпускане на еднократна помощ. След тяхното разглеждане комисията предлага
следното решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Ангел Славчев Ангелов
2. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
3. Ганчо Лазаров Иванов
4. Огнян Кънчев Пантов
5. Мария Петкова Бъчварова
6. Ширин Мехмедова Ахмедова
7. Адалет Веждиева Ахмедова
8. Гана Минева Стоянова
9. Зекие Наимова Акифова
10. Асен Асенов Радков
11. Андрей Маргаритов Асенов
12. Илия Митев Василев
13. Хава Рафатова Ахмедова

-

200 лева
200 лева
150 лева
150 лева
200 лева
150 лева
250 лева
250 лева
150 лева
200 лева
300 лева
200 лева
200 лева

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

Йовка Костова Георгиева
Надка Стефанова Михова
Юзджа Фикретов Хюсеинов
Мара Кирилова Андреева
Тена Ангелова Ангелова
Мюжгян Руфатова Табакова
Айбенис Махмудова Хасанова

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Колева. Колеги, проекта за решение по тази точка е следния:
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 – отпуска финансова помощ на така прочетените граждани.
Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 334
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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:
1. Ангел Славчев Ангелов
2. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
3. Ганчо Лазаров Иванов
4. Огнян Кънчев Пантов
5. Мария Петкова Бъчварова
6. Ширин Мехмедова Ахмедова
7. Адалет Веждиева Ахмедова
8. Гана Минева Стоянова
9. Зекие Наимова Акифова
10. Асен Асенов Радков
11. Андрей Маргаритов Асенов
12. Илия Митев Василев
13. Хава Рафатова Ахмедова

-

200 лева
200 лева
150 лева
150 лева
200 лева
150 лева
250 лева
250 лева
150 лева
200 лева
300 лева
200 лева
200 лева

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

Йовка Костова Георгиева
Надка Стефанова Михова
Юзджа Фикретов Хюсеинов
Мара Кирилова Андреева
Тена Ангелова Ангелова
Мюжгян Руфатова Табакова
Айбенис Махмудова Хасанова

Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Поради отсъствие на Кмета, както казах в началото на заседанието на питането на
г-н Димитров ще бъде отговорено на следващата сесия.
Ако ми позволите аз да направя едно съобщение. В сряда на 1 ноември – сряда, от
16.30 часа Ви поканвам всички Вас и всички жители и граждани на Община Попово на
откриване на бюст паметника на Васил Левски, който в момента се поставя отпред на
центъра, пред банка ДСК. Така, че заповядайте. Всички ние сме дали своята лепта
принос за изграждането му, така че ще се радвам, ако Ви видя всички на откриването на
паметника, което ще бъде събитие в града. Благодаря Ви.
Да, г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, аз искам на днешния светъл
християнски празник – Димитровден – да направя следното, да поднеса своите
извинения към Вас господин Председателю, съжалявам че Кмета го няма, към Кмета на
Община Попово, към Вас колеги, за това че през изминалите две години така моето
държание беше малко по-некоректно към Вас, но какво да направя, в моята кръв тече
капанското, капанска кръв. Ние садинчани сме по-буйни хора, така с по-такъв нрав, но
намираме сили и да се извиниме, когато прецениме, че сме сгрешили. Това мое
извинение го правя днес, но с това извинение, не значи, че ще спра да търся истината и
да се боря за хората на Попово и за това да създаваме условия да живеят все по-добре.
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Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Аз наистина съм трогнат, приемам извиненията.
Искам само да кажа, че никой от нас, аз съм сигурен, че никой от тук присъстващите в
залата не би трябвало и не влага лични чувства. Всички тук сме с една идея да помагаме
на гражданите, да правим така, че нашия град, нашата община да просперира и ако в
някакъв момент и аз съм бил по-остър към някой от Вас също моля за извинение.
Благодаря Ви. Бъдете живи и здрави. Наистина днес е голям празник – Димитровден, ден
на строителя.
Закривам двадесет и петото заседание на ОбС Попово.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: .............................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
/ НЕВЗАТ ФЕИМОВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /
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