
ОБЩИНА  ПОПОВО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

7800 гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски” №1, 
тел.: 0608/4 00 32,
факс: 0608/4 02 57,

e-mail: obstina@popovo.bg; apio@popovo.bg
web-site: http://www.popovo.bg

ПРОТОКОЛ    № 22

Днес 23.05.2013 г. / четвъртък /  в залата на втория етаж на Община  Попово се 
проведе двадесет и второто заседание на ОбС – Попово.

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

На заседанието присъстват 25 общински съветника, имаме кворум и можем да 
вземаме решения. Откривам двадесет и второто заседание на ОбС Попово.

На заседанието присъстват Кмета на Община Попово д-р Л. Веселинов, зам. кмета 
на Община Попово Eмел Расимова, зам. кмета Трифон Трифонов, служители от 
общинската администрация, журналисти.

Писмени уведомления за отсъствие от заседанието постъпиха от общинските 
съветници Венета Колева, Мая Димитрова и Никола Неделчев.

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 15
точки.
В законовия срок постъпиха още три докладни записки от кмета на Общината д-р 
Людмил Веселинов относно:

Промяна на числеността и план-сметката на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство”.

относно:  Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от 
„Стратегия за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група –
Попово”

относно:  разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за 
застрояване на имот № 000456 от землището на с. Ломци с цел реализиране на 
инвестиционна инициатива – изграждане на селскостопанска сграда с битова част 
в земеделска земя без промяна на предназначението на земята.

Предлагам първата да влезе като точка първа от Дневния ред, а другите две като точки 
15 и 16 от Дневния ред.

Който е съгласен с това предложение, моля да гласува:
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Гласуваме ЗА:

ЗА - 24
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:

1.  Промяна на числеността и план-сметката на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство”.

2. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма за местни дейности на 
Община Попово.

3. Разкриване на „Звено за услуги в домашна среда” към Звено „Заведения за 
социални услуги – ДСП” при Община Попово.

4. Допълване списъка по чл. 3 ал. 2 с обекти за приватизация по чл. 1 ал. 2 т. 3 от 
ЗПСК.

5. Изменение на Наредбата на Общински съвет Попово за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Попово.

6. Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Общината за 
периода 01.01.2013 до 31.03.2013 година.

7. Обявяване сградата на НЧ „Познай себе си – 1893 г.” с. Ковачевец за сграда с 
местно историческо и културно значение.

8. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска 
собственост на микроязовир: „Осиково-2” в землището на с. Осиково и рибарник 
„Невски” в землището на кв. Невски, гр. Попово с цел на ползване „Аквакултури и 
свързаните с тях дейности”

9. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг.

10. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на Петър Петров.

11. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на проф. Д-р 
Николай Николов Николов.

12. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на академик 
Методий Димитров Григоров.

13. Подписване на Споразумение за международно сътрудничество.

14. Изменение и отмяна разпоредби в Правилник за организацията и дейността на 
Обществения посредник на Община Попово.
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15. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегия за 
местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”

16. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване 
на имот № 000456 от землището на с. Ломци с цел реализиране на инвестиционна 
инициатива – изграждане на селскостопанска сграда с битова част в земеделска 
земя без промяна на предназначението на земята.

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

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

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 25
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -   0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред 
1.  Промяна на числеността и план-сметката на Общинско предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство”.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Материала е от допълнително постъпилите, не е разглеждан в комисиите, затова 
позволете ми да прочета проекта за решение, след което давам думата за обсъждане на 
тази точка:

На основание чл. чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, 
ал. 1, чл.15 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 28, ал. 1 от Закон 
за общинските бюджети, Общинският съвет

РЕШИ

1.Одобрява, считано от 01.06.2013г., промяна в числеността на Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно 
Приложение №1;

2.Одобрява, считано от 01.06.2013г., промяна в чл. 5 и чл. 6 (раздел IV
“Структура на предприятието”) от Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство”:

2.1.Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” 
се изменя съгласно  Приложение № 2;

2.2. Чл. 6 се изменя както следва:
“Числен състав на Социалното предприятие:
-Директор – численост - 1 бр.
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-Старши специалист - численост – 3 бр.
-Работник озеленяване – численост – 5 бр. (от тях, представители от целева 

група наети в социалното предприятие.)
-Работник поддръжка – численост – 4 бр.” 
3. Увеличава, считано от 01.06.2013г., план – сметката за приходите и 

разходите в частта “Трудови възнаграждения и осигуровки на персонала” с 13 
233лв. на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство”, съгласно Приложение № 3.

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.

Тодор Тодоров – общински съветник
Имам само един въпрос – как са разпределени тези хора на територията на 

Общината, дали са само в град Попово, обслужват ли и селата? Едно разпределение на 
хората и как ще изпълняват задълженията си? Кой ще ги контролира също?
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, господин 
Тодоров, знаете че ние бяхме защитили това Предприятие и по проекта го финансираше 
програмата. Допълнително вие гласувахте това Предприятие да остане и да работи в 
същия състав. Това предприятие си има ръководител – Красимир Петров. Какво налага 
да увеличим бройката? Аз не знам дали са 600 или по-малко, но има вече толкова молби 
за коригиране короните на дърветата, за орязване на дървета, които пречат на имотите на 
хората не само в града, но и в селата. Повече от половин година ние нищо не успяваме, 
въпреки че има комисии, дадено е разрешение, пуснати са от мен заповеди, ние не 
можем да отделим хора от Озеленяването, които да работят по оформянето на короните 
на дърветата и ликвидирането на опасните дървета. Затова решихме да направим една 
група от трима човека, които ще вървят по протоколите,  които са одобрени и пуснатите 
заповеди за да наваксаме тази работа, която изостава. Това значи, че те работят те не 
само в града, но и в селата. Четвъртия човек го вземаме от инфраструктура- общински 
дейности. Този човек до сега работеше по банкетите на четвъртокласната пътна мрежа –
те са около 160 км с трактор и с косачка, но не му е там мястото, защото няма кой да го 
ръководи. Там са Звеното, което се занимава с уличното осветление, там са и майсторите 
на Георги Йовчев, които се занимават със строителство на инфраструктура, тротоари и 
други дейности. И той остава сам, затова го прехвърляме в това предприятие да си има 
пряк ръководител, да се прави отчет на гориво, смазочните материали и да има контрол 
върху неговата дейност. Освен това в Звеното има незаети 3 бройки,                                  
всъщност ние не увеличаваме бройките, а само ги трансформираме в Предприятието. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли ? Не виждам.

Преминаваме към гласуване на решението по докладната.

Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да 
гласува:

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ОТСЪСТВА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
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7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ОТСЪСТВА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ОТСЪСТВА
21. Николай Цонев Черкезов ЗА
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
23. Росица Денева Дончева ЗА
24. Румен Стойчев Русев ЗА
25. Стефан Неделчев Иванов ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 25
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 278   

На основание чл. чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, 
ал. 1, чл.15 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 
“Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 28, ал. 1 от Закон 
за общинските бюджети, Общинският съвет

РЕШИ

1.Одобрява, считано от 01.06.2013г., промяна в числеността на Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно 
Приложение №1;

2.Одобрява, считано от 01.06.2013г., промяна в чл. 5 и чл. 6 (раздел IV
“Структура на предприятието”) от Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство”:

2.1.Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” 
се изменя съгласно  Приложение № 2;

2.2. Чл. 6 се изменя както следва:
“Числен състав на Социалното предприятие:
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-Директор – численост - 1 бр.
-Старши специалист - численост – 3 бр.
-Работник озеленяване – численост – 5 бр. (от тях, представители от целева 

група наети в социалното предприятие.)
-Работник поддръжка – численост – 4 бр.” 
3. Увеличава, считано от 01.06.2013г., план – сметката за приходите и 

разходите в частта “Трудови възнаграждения и осигуровки на персонала” с 13 
233лв. на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство”, съгласно Приложение № 3.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма за местни дейности на 
Община Попово.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Всички видяхте, че имате раздаден нов вариант на докладната записка.
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 21 май. Присъстваха 4 членове на 
комисията. С 4 гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

На комисията присъстваха 4 човека и с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
подкрепяме предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

ПК проведе своето заседание на 21 май. И ние заседавахме в състав от 4 човека. 
Присъстваха и представители на общинска администрация. Г-н Мариан Маринов ни 
запозна с изменението на тази докладна записка и ние подкрепяме с 4 гласа ЗА 
предложената ни докладна записка, както и последващите изменения.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Нашата комисия заседава в намален състав, поради отсъствие на г-н Никола 
Тошков. С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение. 
Закона за държавния бюджет на РБ ни дава възможност от общинските бюджети да се 
извършват капиталови разходи над размера на целевата субсидия определен с чл. 10 ал. 
1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други 
неданъчни приходи. Като ОбС може да одобряваме и компенсирани промени между 
показателите на  капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани от 
целевата субсидия определена в чл. 10 ал. 1 като промените се одобряват само в рамките 
на бюджетната година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
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ПК заседава вчера в състав от 4 члена в присъствието на г-н Мариан Маринов от 
общинска администрация и направения анонс от него, свързан с предстоящите 
допълнения към докладната записка  ПК с единодушие от 4 гласа подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, зачитам ви проекта за решение по втора точка в последния му вариант , 
след което ще дам думата за обсъждане на докладната.

На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г. и чл. 21 ал. 1 т.6 и 
чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Намалява се в Дейност 311 „Детски градини”, § 10-00 „Издръжка” със сумата 
20 499 лева и се включва се в инвестиционната програма за същата дейност, § 
52-03 – „Друго оборудване, машини и съоръжения” капиталов разход: 
„Изграждане на автоматична система за пожароизвестяване на пет 
броя ЦДГ в гр. Попово” със сумата 20 499 лева.

2. Включва се в инвестиционната програма за Дейност 122 „Общинска 
администрация” § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” със сумата 
12 500 лева за сметка на § 10-20 „Разходи за външни услуги” от същата 
дейност.

3. Завишават се средствата за Дейност 622 „Озеленяване” със сумата 13 233 лева 
по параграфи както следва: § 0101-11 200 лева, § 0551 – 1256 лева, § 0560 –
539 лева и § 0580 – 238 лева, които са за сметка на намаление на същите 
параграфи от Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

4. Средствата за увеличенията и намаленията да се отразят по съответните 
разходни параграфи за местни дейности в инвестиционната програма и 
бюджета на общината за 2013 година.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка. 

Тодор Тодоров – общински съветник 
Интересува ме до сега тези детски градини нямали ли са пожарогасителни 

инсталации ? 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Във варианта, в който Наредбата го изисква нямаме. Нас ни задължават тези 
инсталации, има срок тази година да направим навсякъде първо, и второ тъй като 
Наредбата е категорична и по детските площадки в дворовете на детските градини. 
Започваме една по една детските площадки да ги изрязваме, тъй като не отговарят на 
изискванията и аз се чудя от тук нататък от къде ще намерим пари за детските площадки 
само в града ще бъдат около 120-160 хиляди лева да възстановим всички детски 
площадки, които не отговарят и срока за отстраняване на тези изисквания по наредбата 
изтича сега, тази година. Това е, ние нямаме според Наредбата такава инсталация, която 
да отговаря на изискванията. 
Костадин Димитров – общински съветник

Искам само да запитам по втора точка тези 12500 лева за какво са посочено е 
„придобиване на стопански инвентар за администрацията”. Нещо по-конкретно някой 
може ли да каже?
Мариан Маринов – директор Дирекция ФСДУС

Става въпрос за закупуване на офис оборудване за нуждите на общинска 
администрация  И тъй като това офис оборудване е с характер на дълготраен материален 
актив, тоест стойността му е над 500 лева има необходимост да бъдат прехвърлени 
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средствата от текущо издръжка на общинска администрация и да намерят отражение в 
инвестиционната програма като се отразява по този параграф 52-05 Придобиване на 
стопански инвентар. Но понеже имат стойности характерни на дълготраен актив затова 
сме предложили на вниманието ви тази точка да я гласувате.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли по актуализацията на бюджета.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да 

гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ОТСЪСТВА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ОТСЪСТВА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ОТСЪСТВА
21. Николай Цонев Черкезов ЗА
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
23. Росица Денева Дончева ЗА
24. Румен Стойчев Русев ЗА
25. Стефан Неделчев Иванов ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 25
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 

Решението се приема !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 279
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На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г. и чл. 21 ал. 1 т.6 и 
чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Намалява се в Дейност 311 „Детски градини”, § 10-00 „Издръжка” със сумата 
20 499 лева и се включва се в инвестиционната програма за същата дейност, § 52-
03 – „Друго оборудване, машини и съоръжения” капиталов разход: 
„Изграждане на автоматична система за пожароизвестяване на пет броя 
ЦДГ в гр. Попово” със сумата 20 499 лева.

2. Включва се в инвестиционната програма за Дейност 122 „Общинска 
администрация” § 52.05 „Придобиване на стопански инвентар” със сумата 12 500 
лева за сметка на § 10-20 „Разходи за външни услуги” от същата дейност.

3. Завишават се средствата за Дейност 622 „Озеленяване” със сумата 13 233 лева по 
параграфи както следва: § 0101-11 200 лева, § 0551 – 1256 лева, § 0560 – 539 лева 
и § 0580 – 238 лева, които са за сметка на намаление на същите параграфи от 
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”

4. Средствата за увеличенията и намаленията да се отразят по съответните разходни 
параграфи за местни дейности в инвестиционната програма и бюджета на 
общината за 2013 година.

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Разкриване на „Звено за услуги в домашна среда” към Звено „Заведения за 
социални услуги – ДСП” при Община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

С четири гласа ЗА ПК подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Нашата комисия също с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Основанията са 
единствено и само отбелязаните от ЗМСМА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Предлагам да ви зачета проекта за решение и тогава да преминем към обсъждане. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 
решение № 109 и решение №  110 по протокол 10 / 31.05.2012 г ., Общинският съвет

Р Е Ш И
1.Разкрива „Звено за услуги в домашна среда” към Звено „Заведения за 

социални услуги – ДСП “ при община Попово за осъществяване на следните 
дейности:
         - осигуряване на достоен живот на хората с частична или пълна 
невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация на територията 
на община Попово, чрез предоставяне на услуги в домашна среда;

    - разширяване на възможностите за намиране на работа, повишаване на 
професионалните умения и мотивацията за работа;
    - оптимално задоволяване нуждите на 60 лица от община Попово с трайни 
увреждания и възрастни с невъзможност за самообслужване;
    - предоставяне на почасови платени услуги в семейна среда.
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     2.Приема Правилник за организацията и дейността на „Звено за услуги в 
домашна среда”.
     3.Упълномощава Кмета на общината да сключи трудови договори с лицата, 
които ще бъдат наети към „Звеното за услуги в домашна среда” за срок от 12 
месеца. 

Колеги, имате думата за въпроси по отношение на докладната записка.

Костадин Димитров – общински съветник
В раздел V чл. 5 гласи следното – Персоналът на звеното се назначава след 

извършване на подбор. Как се извършва този подбор? Кой го извършва подбора, не 
видях някакъв механизъм да е указан в Правилника, би следвало да е регламентиран този 
подбор, за да изключим примерно действието на чл. 10, който казва Ръководителят на 
Звеното за социални услуги е пряко подчинен на Кмета на Общината. Да не си мислят 
хората, че Кмета на общината пряко е ангажиран с тези хора. Още едно нещо в чл. 7 
мисля че има техническа грешка, където се говори за „Управителят организира и 
управлява ..” може би става въпрос за Ръководителя на Звеното Мисля че е добре да се 
знае, дали е ръководител или управител.

И още нещо във връзка с този подбор – в сайта на Общината гледах, че на 17 май 
от 10 часа в сградата на Община Попово в зала № 1 събеседване за длъжностите 
прислужник, домашен социален работник, мед. Сестра – същите длъжности, които се 
посочват в Правилника. Възможно ли това да е станало преди приемането на този 
Правилник? Става въпрос за подбора, който не е регламентиран как се извършва.
Адалет Исмаилова – Управител на Звено на социални услуги

Във връзка с чл. 5 – Персонала на Звеното се назначава след извършване на 
подбор и включва само безработни лица в трудоспособна възраст и не са придобили 
право на пенсия. Самия подбор, събеседването на кандидатите, които са били за 
домашни прислужници, социален работник и мед. Сестра  се извършва от комисия, 
която е назначена от Кмета на общината. На комисията председател съм аз, има юрист, 
представител на Дирекция Социално подпомагане също, и представител на Дирекция 
Бюро по труда. Подборът се осъществява на база формуляр за индивидуална оценка. 
Това го изисква............................................ и се оценява всеки един кандидат с определен 
брой точки. Да събеседването мина на 17 май. ............................неща, които ще бъдат 
извършвани, финансирането, персонала, който ще бъде 
назначен..........................................................................................................................................
.............
Костадин Димитров – общински съветник

Мисля, че пак не ми стана ясно, защото примерно чл. 8 гласи следното 
Ръководителят на звеното.. Ако може така допълнително да ни бъде посочено, 
финансирането как се извършва, защото тук е посочено от такси, приходи от такси, 
проекти по програми и физически лица Какво представляват тези такси, ако таксата не е 
внесена отпада основанието да се оказва такава услуга.
Адалет Исмаилова – Управител на Звено на социални услуги

Договорът, който ще бъде сключен – ще има клауза за неплащане на таксата и 
тогава ще бъде прекратен договора. А самия размер на таксата го гласувате вие, този 
ОбС миналата година с решение 110 по протокол от 31 май 2012 г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси по докладната записка имате ли? Не виждам.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:
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1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ОТСЪСТВА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ОТСЪСТВА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ОТСЪСТВА
21. Николай Цонев Черкезов ЗА
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
23. Росица Денева Дончева ЗА
24. Румен Стойчев Русев ЗА
25. Стефан Неделчев Иванов ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА -   25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 280

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 
решение № 109 и решение №  110 по протокол 10 / 31.05.2012 г ., Общинският съвет

Р Е Ш И

1.Разкрива „Звено за услуги в домашна среда” към Звено „Заведения за 
социални услуги – ДСП “ при община Попово за осъществяване на следните 
дейности:
         - осигуряване на достоен живот на хората с частична или пълна 
невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация на територията 
на община Попово, чрез предоставяне на услуги в домашна среда;
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    - разширяване на възможностите за намиране на работа, повишаване на 
професионалните умения и мотивацията за работа;
    - оптимално задоволяване нуждите на 60 лица от община Попово с трайни 
увреждания и възрастни с невъзможност за самообслужване;
    - предоставяне на почасови платени услуги в семейна среда.

     2.Приема Правилник за организацията и дейността на „Звено за услуги в 
домашна среда”.
     3.Упълномощава Кмета на общината да сключи трудови договори с лицата, 
които ще бъдат наети към „Звеното за услуги в домашна среда” за срок от 12 
месеца. 

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.
Допълване списъка по чл. 3 ал. 2 с обекти за приватизация по чл. 1 ал. 2 т. 3 от 
ЗПСК.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

С четири гласа „ЗА” ПК подкрепи предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно Закона за 
приватизация и след приватизационен контрол ние като ОбС следва да изготвим и 
оповестим публично Годишни планове за работа във връзка с приватизация на обекти 
общинска собственост, което в момента правим допълвайки списъка на тези обекти. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение:, след което ще го обсъдим. 

На основание чл. 3 ал. 3 т. 2, чл. 6 ал. 2 от  ЗПСК, чл. 4 ал. 4 и чл. 5 ал. 2 т. 5 
от Наредбата за възлагане на дейности свързани с подготовката за приватизация, 
Общинският съвет

РЕШИ

1. Допълва списъка  по чл. 1 ал. 2 т. 3 от ЗПСК с обект”УПИ ведно с двуетажна 
масивна сграда/Детска градина”, със ЗП на първи етаж-65,5 кв.м. и ЗП на 
втори етаж-175 кв.м. с площ на УПИ 2630 кв.м.  , кв. 22, УПИ I, кад.№95, 
по плана на с. Козица, общ. Попово.

2. На обекта по т. 1 да се изготви пазарна оценка и правен анализ от 
лицензиран оценител, чрез преки преговори съгласно Наредбата за анализи на 
правното състояние и приватизационни оценки на обекти подлежащи на 
приватизация. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на 
същите. 

Имате думата за мнения и въпроси. Не виждам желаещи.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
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2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ОТСЪСТВА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ОТСЪСТВА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ОТСЪСТВА
21. Николай Цонев Черкезов ЗА
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
23. Росица Денева Дончева ЗА
24. Румен Стойчев Русев ЗА
25. Стефан Неделчев Иванов ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 281

На основание чл. 3 ал. 3 т. 2, чл. 6 ал. 2 от  ЗПСК, чл. 4 ал. 4 и чл. 5 ал. 2 т. 5 
от Наредбата за възлагане на дейности свързани с подготовката за приватизация, 
Общинският съвет

РЕШИ

1. Допълва списъка  по чл. 1 ал. 2 т. 3 от ЗПСК с обект ”УПИ ведно с двуетажна 
масивна сграда/Детска градина”, със ЗП на първи етаж-65,5 кв.м. и ЗП на 
втори етаж-175 кв.м. с площ на УПИ 2630 кв.м.  , кв. 22, УПИ I, кад.№95, 
по плана на с. Козица, общ. Попово.

2. На обекта по т. 1 да се изготви пазарна оценка и правен анализ от 
лицензиран оценител, чрез преки преговори съгласно Наредбата за анализи на 
правното състояние и приватизационни оценки на обекти подлежащи на 
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приватизация. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на 
същите. 

Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
Изменение на Наредбата на Общински съвет Попово за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Попово.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Вносителя е 
представил мотиви и предложение за изменение на Наредбата, което спестява от наша 
страна подробното четене на нормативната уредба във връзка с тази промяна. 
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 и чл. 1 ал. 2 от Закона 
за местни данъци и такси, с оглед изменение на чл. 61р, ал. 3 и чл. 61с, ал. 1 от 
Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013г.), 
Общинският съвет

РЕШИ

1. В чл. 57 ал. 3 думите „средствата за подслон и” се заличават.
2. В чл. 58 ал. 1 думите „средствата за подслон и” се заличават.

Имате ли въпроси по отношение на докладната записка ? Не виждам. 
Преминаваме към гласуване по точка 5 от Дневния ред.

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 282

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1 ал. 2 от Закона 
за местни данъци и такси, с оглед изменение на чл. 61р, ал. 3 и чл. 61с, ал. 1 от 
Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013г.), 
Общинският съвет

РЕШИ

1. В чл. 57 ал. 3 думите „средствата за подслон и” се заличават.
2. В чл. 58 ал. 1 думите „средствата за подслон и” се заличават.
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Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Общината за 
периода 01.01.2013 до 31.03.2013 година.
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”
Магдалена Радева – общински съветник

С четири гласа ЗА одобряваме извършените разходи, съгласно Наредбата за 
командировките в страната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение:

На основание чл.  8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във 
връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 
периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. в размер на 513.50 лева за командировки в страната.

Имате ли въпроси по точката.
Костадин Димитров – общински съветник

Извинявам се, че пак вземам думата, но искам да попитам последната колона –
Изплатена сума ли е? В действителност изплатена ли е сумата? Защото това са суми по 
авансови отчети, след това се отчита авансовия отчет и предполагам, че в 
действителност е изплатена сумата и в последствие ние трябва да утвърдим както в 
предходната точка – то подбора направен, хората вече са назначени, а сега ние приемаме 
Правилника. Това имам предвид. Може да не го утвърдим. По същата логика можеше да 
не утвърдим и Правилника за Звеното. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Това, че е направен подбора не пречи предварително в оперативен порядък това 
нещо да бъде направено. Ако не бъде утвърден Правилника няма да бъдат назначени.  
По същия начин предполагам, че и тук, парите са изплатени, ако не бъдат утвърдени ще 
бъдат възстановени в касата на Общината. 
Костадин Димитров – общински съветник

Наистина еднакво мислим в случая, точно така. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Така, други въпроси има ли във връзка с тази точка.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ОТСЪСТВА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
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10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ОТСЪСТВА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ОТСЪСТВА
21. Николай Цонев Черкезов ЗА
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
23. Росица Денева Дончева ЗА
24. Румен Стойчев Русев ЗА
25. Стефан Неделчев Иванов ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 283
На основание чл.  8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във 

връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за 
периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. в размер на 513.50 лева за командировки в страната.

Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
Обявяване сградата на НЧ „Познай себе си – 1893 г.” с. Ковачевец за сграда с 
местно историческо и културно значение.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

ПК с 4 гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл.  17 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 20 и чл. 21 ал. 1 т. 19 и т. 23 от 
ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ

Обявява сградата на НЧ „Познай себе си – 1893” с. Ковачевец за обществена 
сграда с местно историческо и културно значение.

Имате думата за въпроси.

Тодор Тодоров – общински съветник
.............. да вземем решение, че тази сграда е с особено значение за Община 

Попово. Не мисля, че това нещо се свърши работа пред Фонд Земеделие, ако тия хора си 
вършат работата както трябва. Тази сграда е трябвало да бъде обявена за сграда с 
обществена значимост много преди да кандидатстваме според мене. И не знам дали това 
няма да доведе до съответно отказ, защото датата с решението на ОбС ще бъде след 
датата на получаване на уведомителното писмо от фонд ЗЕМЕДЕЛИЕ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Преди да дам думата за отговор на г-жа Радева, г-н Тодоров, позволете ми, от мое 
име аз имам няколко проекта като частно лице съм кандидатствал и знам, че такива 
допълнителни неща, които не са в първоначалния пакет от документи непрекъснато се 
искат от фонд Земеделие, и съм сигурен, че ако е било предварително условие това, 
което е към момента е щяло да бъде взето. Просто в процес на разглеждане на 
документите възниква такава нужда, но все пак да дадем думата на г-жа Радева.
Магдалена Радева – общински съветник

Както знаете Читалището е самостоятелно юридическо лице и то може да само да 
вземе решение да кандидатства или не кандидатства по дадена схема за финансиране. В 
случая Читалището Ковачевец е кандидатствало, в докладната са изредени 
мероприятията, за които е кандидатствало. Тази мярка 323 не е включена в програмата за 
селските райони, което предполага, че няма разработена нормативна национална уредба, 
с която ние да се съобразяваме, това е Мярка от регламента на ЕС и беше допустима за 
включване в нашата Стратегия за местно развитие. За да внесем докладната 
предварително сме провели разговори с Фонд Земеделие, нещата са съгласувани и 
действително, ако ние днес вземем  това решение, проекта ще продължи да бъде 
оценяван и ще бъде финансиран, тъй като вече са ни изискали и свидетелства за 
съдимост и удостоверение за актуално състояние, което значи, че е пред подписване на 
договора проекта. Ако не го вземем това решение проекта няма да бъде финансиран.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли за изясняване на факти по тази докладна.

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 284
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На основание чл.  17 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 20 и чл. 21 ал. 1 т. 19 и т. 23 от 
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

Обявява сградата на НЧ „Познай себе си – 1893” с. Ковачевец за обществена 
сграда с местно историческо и културно значение.

Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска 
собственост на микроязовир: „Осиково-2” в землището на с. Осиково и рибарник 
„Невски” в землището на кв. Невски, гр. Попово с цел на ползване „Аквакултури и 
свързаните с тях дейности”
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

С четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Разрешително за ползване на 
воден обект се издава за „Аквакултури и свързаните с тях дейности” според Закона за 
водите, като разрешителното се издава от Кмета на Общината след решение на ОбС, 
което предстои да вземем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Уважаеми колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 61-67 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ

            Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на 
«Разрешително за ползване на воден обект» за обекти публична общинска 
собственост:

 микроязовир „Осиково-2” разположен в имот №000100 с площ 21,615 дка в 
землището на с. Осиково, ЕКАТТЕ 54208, Община Попово

 риб. „Невски”, разположен в имот с идентификатор №57649.906.34 с площ    
28,187 дка в землището на кв. Невски, гр. Попово, ЕКАТТЕ 57649

Колеги имате думата за въпроси. 
Костадин Димитров – общински съветник

Въпроса е принципен. И в предишната точка имаше три подточки – с първата за 
детските градини бях съгласен, но да речем с втората - 12500 за  офис оборудване за 
администрацията не бях съгласен при тази криза. Наложи се обаче да ги гласувам, 
защото всичките точки бяха заедно.

Сега примерно Румен Христов го знам кой е, но следващата фирма си нямам 
представа, пак негова ли е. И ако имам различни мнения за двете фирми как ще ги 
изразя. Ако искам да гласувам за втората фирма, а не съм съгласен с първата – какво 
правим ?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Може да направиш редакция на решението. 
Костадин Димитров – общински съветник

Не бих си позволил да правя редакция на докладната на г-н Веселинов. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
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Уважаеми съветници, шегата на страна, но тези хора са си спечелили концесията 
и сега ние правим нещо рутинно, закона ни задължава да ползват тези водни обекти. 
Това ще бъде парадокс и нещо личностно, ако започнем да делим хората на наши и 
ваши. Аз лично имам да говоря нещо по-различно, но се закачам със Стефан Иванов, 
защото като дойде в Осиково и трябва да агитира първо отива при Румен, а аз на Румен 
толкова съм му помагал, че не знам как ще ми върне. И въпреки това ходи и гласува 
против мен. Не съм лош човек казах го. Оставете политическите неща, нека да гледаме 
нормативните уредби, които касаят концесиите на хората. Защо да им пречим в бизнеса ? 
То големия бизнес, от тези язовири, казва се, че един язовир за да е рентабилен трябва да 
е от 50-60 дка, а това язовирче в Осиково 20 дка я има, я не. Ето там се е хванал, 
пенсионер е, да е жив и здрав да вади риба и да печели. 

А за оборудване на администрацията, г-н Димитров, хайде да тръгнем по 
кабинетите да видим бюра има ли, столове имали, компютри има ли, пълна мизерия сме, 
и сме тръгнали едно по едно работните места на хората да подобряваме, за тези 12500 
дори са малко. Тръгнете и гледайте по коридорите каква е мизерия. Мен просто ми е 
неудобно. А вътре в кабинетите още повече.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси към тази докладна има ли ? 
Магдалена Радева – общински съветник

Искам да кажа на г-н Димитров, че Търговския регистър в някоя си част е 
публичен и ако напише името на фирмата ще си изкара цялата информация за фирмата, 
за която няма информация. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Преминаваме към гласуване.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ОТСЪСТВА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ОТСЪСТВА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ОТСЪСТВА
21. Николай Цонев Черкезов ЗА
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
23. Росица Денева Дончева ЗА
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24. Румен Стойчев Русев ЗА
25. Стефан Неделчев Иванов ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 285

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с 
чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 61-67 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ

            Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на 
«Разрешително за ползване на воден обект» за обекти публична общинска 
собственост:

 микроязовир „Осиково-2” разположен в имот №000100 с площ 21,615 дка в 
землището на с. Осиково, ЕКАТТЕ 54208, Община Попово

 риб. „Невски”, разположен в имот с идентификатор №57649.906.34 с площ    
28,187 дка в землището на кв. Невски, гр. Попово, ЕКАТТЕ 57649

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

С четири гласа  „ЗА”  ПК подкрепи 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”
Магдалена Радева – общински съветник

С четири гласа  „ЗА”  ПК подкрепи предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 41 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 и чл. 36 ал. 1 от 

НРПУРОИ във връзка чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община 
Попово през 2013 год., точка Б, с имотите описани в т.2.



21

2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване, по цени,  както следва:

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС
Начална тръжна  
цена   лв/имот

Априлово 67019 0,600 3 нива 9507 122

Априлово 74001 2,920 3 из.нива 9517 1294

Априлово 74013 1,387 3 из.нива 9518 451

Априлово 74015 1,062 3 из.нива 9519 216

Априлово 74020 2,170 3 из.нива 9520 441

Априлово 77001 1,366 3 нива 9522 255

Априлово 87001 1,000 3 нива 9551 443

Априлово 89001 0,806 3 нива 9552 336

Априлово 123007 2,099 5 нива 9745 414

Априлово 126001 1,206 3 из.нива 9747 238

Априлово 128003 3,153 5 из.нива 9750 813

Априлово 128004 1,360 3 нива 9752 602

Априлово 156005 3,000 5 нива 9768 1269

Иванча 1047 4,807 4 нива 7410 1077

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

Имаме ли други въпроси? Не виждам. Преминаваме към гласуване по т. 9. 

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ОТСЪСТВА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
18. Мая Стефанова Димитрова ОТСЪСТВА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ОТСЪСТВА
21. Николай Цонев Черкезов ЗА
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22. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
23. Росица Денева Дончева ЗА
24. Румен Стойчев Русев ЗА
25. Стефан Неделчев Иванов ОТСЪСТВА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 21
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    3

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 286

На основание чл. 41 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 и чл. 36 ал. 1 от 
НРПУРОИ във връзка чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община 
Попово през 2013 год., точка Б, с имотите описани в т.2.

2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване, по цени,  както следва:

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС
Начална тръжна  
цена   лв/имот

Априлово 67019 0,600 3 нива 9507 122

Априлово 74001 2,920 3 из.нива 9517 1294

Априлово 74013 1,387 3 из.нива 9518 451

Априлово 74015 1,062 3 из.нива 9519 216

Априлово 74020 2,170 3 из.нива 9520 441

Априлово 77001 1,366 3 нива 9522 255

Априлово 87001 1,000 3 нива 9551 443

Априлово 89001 0,806 3 нива 9552 336

Априлово 123007 2,099 5 нива 9745 414

Априлово 126001 1,206 3 из.нива 9747 238

Априлово 128003 3,153 5 из.нива 9750 813

Априлово 128004 1,360 3 нива 9752 602

Априлово 156005 3,000 5 нива 9768 1269

Иванча 1047 4,807 4 нива 7410 1077

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

Преминаваме към десета точка от Дневния ред.
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Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на Петър Петров.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово

Преминаваме към следващите три докладни, които са идентични – присъждане 
звание „Почетен гражданин на град Попово” на трима наши съграждани. Предлагам 
становищата на ПК да бъдат и по трите точки.

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

С четири гласа ЗА подкрепя предложението и за тримата кандидати.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

За Петър Петров сме с четири гласа  „ЗА”  , а за другите двама – с три гласа 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. Причината да се въздържим е никой от нас не ги познаваше, не ги 
знаеше какви са от къде идват.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

ПК с  4 гласа ЗА подкрепя номинираните и по трите докладни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

С 4 гласа ЗА подкрепяме и трите предложения за присъждане на званието 
„Почетен гражданин на град Попово”. Уточняваме също, че съгласно ЗМСМА 
гласуването е явно с обикновено мнозинство
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 и по трите докладни ги подкрепя с пълно единодушие с 4 гласа 
ЗА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги зачитам проекта за решение по точката и кратки биографични данни.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на 
звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет

РЕШИ

1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на Петър Петров

Петър Петров е роден в град Попово през 1972 г. Средното си образование е 
завършил в СОУ „Христо Ботев” Попово, а висшето във Военноморското училище 
„Н.Й.Вапцаров” във Варна. 17 години работи като корабен механик. Участва в 
спасяването на над 500 души при потъването на 11-етажния круизен кораб „Коста 
Конкордия” край италианския остров „Джилио” на 13 януари 2012 година. Петър Петров 
рискува живота си и прави общо шест курса с една от спасителните лодки, отвеждайки 
пътниците в безопасност на брега. Той е сред последните трима моряци, които напускат 
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кораба. За героизма си Петър Петров беше отличен с почетен медал като един от 37-те 
лауреати на наградата европейски гражданин на 2012 година от Европейския парламент 
и носи званието „Мъж на годината 2012”. Женен със син и дъщеря.

Колеги, имате думата за мнения и предложения, въпроси към докладната. Няма 
желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

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

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 287

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на 
звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет

РЕШИ

1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на Петър Петров

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на проф. Д-р 
Николай Николов Николов.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Колеги зачитам проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за 
присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет

РЕШИ

1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на проф. Д-р 
Николай Николов Николов.

Зачитам кратка биографична справка:
Проф Николай Николов Николов е роден през 1937 г. в с. Водица, община Попово 

в семейството на земеделски работници. Основното си образование завършва в родното 
си село, а средното в гр. Попово. От 1952 до 1955 учи в Смесена гимназия „Хр. Ботева”, 
която завършва с пълно отличие. Освен с будния си ум и забележително трудолюбие в 
учението Николай се изявява и като младежки ръководител, обичан и уважаван от 
съучениците си и педагозите в гимназията. Активен спортист, инициатор на 
извънучилищни мероприятия за укрепване на колективите. През 1955 г. с конкурс е 
приет за студент в Академия „К. А. Тимирязев” в гр. Москва по специалност 
„Агрохимия и почвознание”, която завършва с успех през 1960 г. След завършване на 
висшето си образование постъпва на работа в Научноизследователския институт по 
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почвознание „Никола Пушкаров” гр. София, където протича научната му дейност и 
където заема отговорни постове в ръководството на науката. От 2002 г. е в пенсия, но с 
непрекъснати ангажименти към Института и науката. 

Предложението е от Секретар на инициативния комитет / инж. П. Неделчев /.
Имате думата за въпроси по това предложение.

Веселин Несторов – общински съветник
........................................................................

Катя Грибнева – общински съветник
Тъй като е от инициативен комитет. Ами ние от Светлен поне 10 души да 

представим от Инициативни комитети – имаме човек на Антлантида отишъл и какви ли 
още не, колко професори, малко така, де да знам, то Инициативен комитет, нека и да е от 
София. Но малко несериозно ми се вижда. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Госпожо Грибнева, имаше изградена комисия пред която всеки може да направи 
предложение. Комисията работи мисля повече от месец с цел да бъдат напрани 
предложения. Ако имаше и други предложения щяха да бъдат разгледани и съответно 
класирани на определени места. 
Тодор Тодоров – общински съветник

Само коментар. От биографията – чест му прави на човека за творческия му път. 
Завършил е все пак Поповската гимназия, малко или много от тук е тръгнал, постигнал е 
много. Мисля, че не е толкова лошо искам да направя коментар по повод избора на 
почетни граждани. Да съгласен съм с колегите, които казаха – „Какво е направил за 
Попово, за да бъде избран?” 

Когато издигахме кандидатурите навремето на Тошо Тошев и Венелина Гочева, 
като питахме какво са направили за Попово, отговорът беше – ами те може да направят.
Този човек на пенсионна възраст от 2002 година сигурно нищо няма да може да направи 
от тук нататък за Попово, ако не е направил нищо до сега. Така, че и от тази гледна точка 
са прави колегите, раздвоен съм честно казано. И значи ли, че някой който, не е роден в 
Попово, защото от две години в Попово никой не се е раждал и ако направи нещо за 
Попово ние няма да можем да го направим Почетен гражданин, защото не е роден в 
Попово. Аз мисля, че това не е най-важното. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Уважаеми дами и господа общински съветници, Господин Председател,
Да, има резон това, което поставяте като въпроси и тази комисия, която трябва да 

предложи е затруднена, защото не са постъпили от страна на Инициативни комитети, от 
граждани, от съветници – никакви предложения, освен тези. Даже малко стана насила. 
Аз професора не го познавам и визуално. Ако се върнем назад ще видим, че и тогава не 
сме имали такъв консенсус, защото ако някой нещо е направил, го е направил в 
миналото където го свързваме с това, че някой кмет е правил нещо, или първи секретар –
той е пък комунист. С една дума ни едното, ни другото. Тези хора поне са от Попово, 
учили са, работят в друга сфера, авторитети са и имат връзка с някаква възраст дали е 
преклонна или кръгла годишнина се предлага да бъдат почетни граждани. Миналата 
година не награждавахме никой. Можем и сега да го направим, но тази година имаме 130 
години град Попово и ако има достойни хора да ги обсъдим извън предложенията 
внесени в комисията. Но това, което на практика, друг път на самата тържествена сесия 
да се разглеждат, да поканим хората и негласно или гласно да ги поддържаме или 
обвиняваме става нелицеприятно. Така че, на последната сесия сега да се гласуват, да се 
отхвърли или да се одобри някое предложение, за да можем да поканим хората на 
тържествената сесия. Прави ми впечатление и друго ние всички тези, които сме 
награждавали и са почетни граждани за празника на града ги каним всяка година. Някои 
имат уважението, възпитанието, че са възпрепятствани и не могат да дойдат и не идват. 
За тези комитети на граждани в София, в Пловдив – правил съм срещи, те също са 
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искали поповчани живеещи в София да посещават града ни и когато им изпратим 
покани, по един или друг начин отказват, защото е свързано със средства. И ако им 
платим разходите, платим командировки, вечери, обяди, спанета, тъй като голяма част от 
тях  вече нямат имоти в Попово, тогава ще дойдат. Става малко неудобно. Който си 
държи на Попово идва. Поне тези, които ОбС е гласувал за почетни граждани за 
огърлицата ще дойдат, а после дали ще дойдат или не вие сами си отговорете, пък и 
какво ли ще направят от тук нататък за Попово? Въпроса е поставен – решението е ваше.
Академика съм виждал преди две години, него поне го познавам. Зная че работи в 
хоровото изкуство – църковно преди всичко. Друго нищо. Все пак са някакви капацитети 
и ние трябва да изберем. Искам да кажа, че нямаме единен критерий. Това е моето 
мнение. Ще има, или няма да има почетни граждани зависи от вас. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Така или иначе, поставям на гласуване второто предложение.

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

Гласуваме ЗА:
ЗА - 17
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    7

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 288      

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на 
звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет

РЕШИ

1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на проф. Д-р 
Николай Николов Николов.

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.
12. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на академик 
Методий Димитров Григоров.

Колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на 
звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет

РЕШИ

1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на академик 
Методий Димитров Григоров.

Кратка биографична справка:
Методий Димитров Григоров роден през 1937 г. в с. Ломци. Завършва Софийската 
духовна семинария 1957, гимназия в с. Алеково, Свищовско 1964, висше образование в 
Духовната академия в София -1961 и Държавна музикална академия, хорово дирижиране 
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1968.Специализира хорово дирижиране при Стефан Стулигрош в Държавното висше 
музикално училище в Познан, Полша. Ръководи като студент хоровете в църквите „Св. 
Троица” – Драгалевци” , „Св. Никола”, „Св. Богородица” – Подуене, София. 
Всекидневен певец и диригент на хора на сливенската митрополитска катедрала „Св. 
Д4м4тър” 1964. Хормайстор на Сливенската опера 1968-1977. С хора на операта 
подготвя премиерите на 12 опери и 4 оперети. Основава и ръководи сливенския детски 
хор „Дружна песен”, който става лауреат на ІV, V, VІ, VІІ републикански фестивали –
носител на златни медали и на званието „Представителен” и е получил осем 
международни награди. 

Ръководи смесен хор „Добри Чинтулов” при читалище „Зора” Сливен, с който 
също завоюва всички отличия, вкл. Две международни. 

Създава  сливенската школа „Добри Чинтулов”  и първите музикални паралелки в 
България 1978 г. Примерът му е последван от много училища в страната. Преподавател 
по църковна музика в Богословския факултет на СУ (1999-2000). Негови възпитаници са 
оперните певци Камен Чанев, Татяна Шиварова, Евгений Алексиев и др. Реализира 25 
концертни турнета в страната и чужбина – Германия, Украйна, Унгария, Полша, 
Чехословакия, Франция, Италия, Гърция, Турция и др. Участва в 81 фестивали и 
конкурси от които 55 в България и 26 в чужбина. Има над 215 записа в БНР с Детския 
хор „Дружна песен”, 24 записа със Смесения хор „Добри Чинтулов” и 15 записа със 
Средношколски хор при Езикова гимназия в Сливен.

Адаптира църковни песнопения за съвременен български език. Издава две 
литургии (монодиййна и хорова), „Осмогласник”, „Утреня”, „Великопостни 
песнопения”, както и три сборника със светски и хорови песни. Автор на близо 250 
статии в областта на музиката. Притежава 13 български държавни и обществени 
отличия, след тях ордените: „Кирил и Методий І степен”, „Червено знаме на труда”, 
„1300 години България” и др. Светия Синод на Българската православна църква го 
удостоява с отличието „Протоплсалт”(първопевец) на БПЦ 1999. Носител на голямата 
награда за литература и изкуство „Добри Чинтулов” на Община Сливен (1997). Почетен 
гражданин на Сливен. Носител на почетния знак на Община Попово. Академик /2012/

Имате думата за въпроси и коментари.
Тодор Тодоров – общински съветник

Пак коментар: първо четем биографията - Завършва Софийската духовна 
семинария 1957, гимназия в с. Алеково, Свищовско 1964, висше образование в 
Духовната академия в София -1961. Голямо разминаване Не знам. Трябва да се види тук 
кое е истината. Чест му прави цялата тази биография, накрая завършва че е почетен 
гражданин на Сливен. Нека не го раздвояваме човека. Аз така мисля. Пък и ние сме му 
дали вече почетния знак на Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други желаещи има ли. Не виждам. Поставям на гласуване. 

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

Гласуваме ЗА:

ЗА -   13
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   11

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 289     

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на 
звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет

РЕШИ

1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на академик 
Методий Димитров Григоров.

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.
13. Подписване на Споразумение за международно сътрудничество.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Давам думата на г-н Веселинов да направи повече разяснение по провеждане на 
тържествената сесия.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
. Уважаеми съветници, следващата точка е подписване на договор между 
Минервино Ди Лече – Република Италия и Община Попово за сътрудничество. Ние 
участвахме в такива Европейски проекти и с гърци, и с македонци, и с италианци. Тази 
година също защитихме такъв проект. В този проект за четири субекта – от четири 
различни държави. Това е Македония с Неготино, Полша – Живец, и Минервино Ди 
Лече от Италия. Те постоянно ни идват на гости и ние ходим там. По проекта 
предложението е да подпишем такъв договор за сътрудничество на самата сесия както го 
правят и другите общини и държави . За това е  на вашето внимание тази докладна 
записка. По проекта се финансира издръжката на тези контакти, а покрай тези контакти 
между нас казано си  помагаме за бюджета на празника на града. От Италианска страна, 
от Македония и от Полша ще дойдат групи от 20 до 30 човека – по проекта е така. От 8
до 13 ще ни бъдат на гости. Освен тях в деня на празника на Попово ще има още седем 
делегации от познатите ни побратимени до сега градове. Почвам да изреждам: Арзамас, 
Зарайск, Воложин, Макаров, Люле Бургас, Къмпълунг Румъния, Скала – Гърция. 10 
делегации. Освен официалните делегации на тези побратимени градове, от Полша, от 
Украйна – Макаров, и от Люле Бургас ще има детски състави, които на 9-ти юни ще 
направят фолклорно шествие и ще изнесат фолклорна програма, като за целта сме 
поръчали специална сцена. А на самия ден на 10 юни в Летния театър – още не е взето 
решение, според финансовите оферти – за сега са два ансамбъла – „Тракия” Пловдив, и 
Капанския – Разград. Освен тяхната програма, Ивана не е идвала, знаете, че младите 
хора обичат този род музика – Освен Ивана с нея върви и една по-млада певица – ччас и 
половина е нейната програма. Програмата ще бъде най-малко два часа и половина в 
Летния театър в понеделник – 10 юни. Ще има и спортни събития на стадиона. 
Делегациите от различните страни ще излъчат футболни състави, които ще се срещнат 
на малки вратички. Ще се опитаме да направим един доколкото можем аматьорски филм 
за Попово – какво е било през годините, до сега какво е в момента, който  ще го 
прожектираме на тази тържествена сесия. Нямам намерение да чета тържествен доклад, 
да отегчавам, може би  само исторически данни за Попово кога е създадено, с един 
генерал, който ще го облечем и ще пусне указа за Попово, малко така в сценична форма, 
възстановка на провъзгласяване на селцето Попово за градец. После по чашка вино в БГ 
клуба, на така наречения задължителен коктейл, ще поканим и хора от бизнеса, кметове 
и кметски наместници, както и вие общинските съветници. Но пак избягваме тези 
неловки положения с гласуването на почетните граждани там на място. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

На вашето внимание е предоставено Споразумението, което ще се подпише 
официално на тържествената сесия. 
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Първо давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие  
на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник

Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя докладната записка. На самото заседание 
бях помолена Бойко Атанасов да запозная съветниците с нормативната уредба от 
ЗМСМА.  Какво означава общинско сътрудничество, ни дава разпоредбата на член 61, 
като общинското сътрудничество се установява чрез подписване на Споразумение за 
сътрудничество, което се одобрява от ОбС, каквото ще направим ние. В самото 
Споразумение се определят страни по Споразумението ,обхват и предмет на 
Споразумението, целта на сътрудничеството, формите на сътрудничество или вида на 
юридическо лице, ако такова евентуално има за изпълнение на конкретен проект или 
дейност между две или повече общини, за създаване на юридическо лице с нестопанска 
цел между общини, за създаване на юридическо лице със стопанска цел, между повече 
общини, за изпълнение на конкретен проект или дейност или за създаване на 
юридическо лице с нестопанска или стопанска цел между една или повече общини и 
юридически или физически лица. Съгласно чл. 59 Общините могат да си сътрудничат 
помежду си или да създават Сдружения чрез които да постигнат цели от взаимен интерес 
и които да възлагат изпълнение на дейности произтичащи от техните правомощия. 
Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на административното 
обслужване най-вече, предоставяне на услуги на населението и да допринесе за 
развитието на съответните области, чрез ефективно използване на съществуващите 
ресурси. Така, че според нас следва да подкрепим текста на споразумението. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги зачитам проекта за решение по тази точка:

На основание чл.  21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл.  59 и чл. 61 ал. 1 и 2 от 
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Общински съвет Попово одобрява текста на Споразумение за сътрудничество с 
гр. Минервино Ди Лече – Република Италия.

2. Общински съвет Попово възлага на Кмета на Община Попово да подпише 
Споразумение за сътрудничество, съгласно приетия текст.

Колеги имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

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

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

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 290      
На основание чл.  21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл.  59 и чл. 61 ал. 1 и 2 от 

ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ

1. Общински съвет Попово одобрява текста на Споразумение за сътрудничество с 
гр. Минервино Ди Лече – Република Италия.

2. Общински съвет Попово възлага на Кмета на Община Попово да подпише 
Споразумение за сътрудничество, съгласно приетия текст.

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Изменение и отмяна разпоредби в Правилник за организацията и дейността на 
Обществения посредник на Община Попово.

Докладната е от мен. Заповядайте г-н Хасан.
Хасан Хасан – общински съветник

От групата на РЗС искам 15 минути почивка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

След направени консултации оттеглям докладната записка като вносител, имам 
намерения да я поставя в някакъв следващ етап на разглеждане.

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.
Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегия за
местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Тъй като тази точка е от допълнително раздадените и няма становища на 
комисиите по нея, г-жо Радева ще дадете ли разяснения по нея 
Магдалена Радева – общински съветник

Мисля, че всичко е обяснено в докладната, но ако има някакви въпроси мога да 
отговоря. Само едно предложение имам, ако може от наименованието на проекта да 
отпаднат „градински и паркови елементи в обособени” и да остане само като 
наименование „Зони за отдих и развлечение около яз. „Каваците””.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение, след което имате думата:

На основание чл. основание чл.17, ал.1,т.10, във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна 
инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „”Зони за отдих и 
развлечение около яз. „Каваците““ на обща стойност до 58 676.00 лв.

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие 
на Община Попово 2007-2013”. 

Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Става въпрос за около 50 000 лева, които по този проект можем да финансираме 

нещо, което вие сами сте го забелязали и дълги години интереса не е спадал около 
язовир „Каваците”. И вчера след обяд обикалям там се подготвят усилено за откриване 



31

на риболовния сезон. Това е едно привлекателно място не само за риболовци, но и за 
други граждани и гости на Попово. Но тези, които сте били там виждате, че се коват с 
подръчни материали, правят се навеси, заслони, някакви псевдоудобства за престой и 
риболовстване, срещу метеорологични неприятни условия. Идеята ни е да направим 
заслони, места за почивки, които да ползват именно риболовците, а и не само те. Затова 
намерението ми е, ако вие го гласувате днес, във вторник заедно с архитекта, с инж. 
Николов, с Ловно-рибарското дружество да поканим тук на една среща всички 
заинтересувани риболовци като спортисти, такива които прекарват не малко часове в 
годината около язовира и да обсъдим дискутирайки къде е най-добре, на кои места да се 
изградят тези заслони, масички, почивни кътове за да могат и те да ги използват 
рационално, прагматично, а не като самоцел проекта да го направят архитекта и  без да 
са запознати специалистите с нуждите на риболовците и гостите на град Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Имате ли въпроси след разяснението на д-р Веселинов? Не виждам. Преминаваме 
към гласуване. 

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 24
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 291    

На основание чл. основание чл.17, ал.1,т.10, във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, 
т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 313 „Насърчаване на 
туристическите дейности” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна 
инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „”Зони за отдих и 
развлечение около яз. „Каваците““ на обща стойност до 58 676.00 лв.

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие 
на Община Попово 2007-2013”. 

Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване 
на имот № 000456 от землището на с. Ломци с цел реализиране на инвестиционна 
инициатива – изграждане на селскостопанска сграда с битова част в земеделска 
земя без промяна на предназначението на земята.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Това е другата докладна, внесена в последния момент без становища на комисиите. 
Тодор Тодоров – общински съветник

Този парцел чия собственост е ?
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Найден Иванов – общински съветник
Частна собственост е, и по закон  има право на обособяване на стопански двор 

15% и от тия 15 % - застрояване – 10 %.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Благодаря на г-н Иванов за уточнението. Други въпроси?

Зачитам проекта за решение.

На основание чл.  124а ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за 
подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000456 от землището 
на с. Ломци, гр. Попово, обл. Търговище за изграждане на селскостопанска 
постройка с битова част в земеделска земя с площ над 10 дка, при условията на 
Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на 
предназначението им.

Адв. Росица Денева – общински съветник
В основанията няма препращане към ЗМСМА. Ако четем чл. 21 ал. 1 т. 11 

Приемане  на решение за създаване, одобряване на устройствени планове и техни 
изменения за територията на общината. Предлагам да добавим в основанията чл. 21 ал. 
1 т. 11 от ЗМСМА
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Подлагам на гласуване промяната в основанието на докладната записка. Който е 
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Гласуваме ЗА:

ЗА - 24
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Предложението се приема.
Зачитам ви окончателния проект за решение:

На основание чл.  124а ал. 1 от ЗУТ и чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, 
Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за 
подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000456 от землището 
на с. Ломци, гр. Попово, обл. Търговище за изграждане на селскостопанска 
постройка с битова част в земеделска земя с площ над 10 дка, при условията на 
Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на 
предназначението им.

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

Гласуваме ЗА:
ЗА - 24
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0
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Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 292     

На основание чл.  124а ал. 1 от ЗУТ и чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, 
Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за 
подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000456 от землището 
на с. Ломци, гр. Попово, обл. Търговище за изграждане на селскостопанска 
постройка с битова част в земеделска земя с площ над 10 дка, при условията на 
Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на 
предназначението им.

Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Вносител: д-р Ганка Колева – председател на ПК „Здравеопазване, околна среда, 
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

В периода  от 23 април до 21 май 2013 година, когато се  проведе нашето 
заседание са постъпили 20 молби за отпускане на парична помощ на граждани на 
общината:

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Иван Лазаров Иванов -   50 лева
2. Снежана Димитрова Костова - 100 лева
3. Кольо Николов Колев - 100 лева
4. Фатме Мехмедова Алиева - 150 лева
5. Юлиан Ангелов Стефанов - 150 лева
6. Генчо Ганев Христов - 150 лева
7. Юсеин Мехмедов Дураков - 100 лева
8. Михаил Филипов Ангелов - 100 лева
9. Афизе Мустафова Алиосманова -   60 лева
10. Адем Шабанов Адемов -   50 лева
11. Юмгюсюн Шефкетова Арифова- 150 лева
12. Юнзиле Асанова Хасанова - 100 лева
13. Еленка Николова Галинова - 200 лева
14. Стоян Недков Стоянов - 200 лева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

1. Фикрие Мустафова Имамова
2. Младен Йорданов Асенов
3. Атче Мехмедова Шерифова
4. Марийка Христова Колева
5. Пламен Александров Асенов
6. Шевкие Шефкетова Сабриева
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Сумата, която комисията предлага за разпределение е 1660 лева и остава сума още за 
разпределение 8250 лева..

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение. След така изложените имена от комисията 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинския съвет  
РЕШИ

Отпуска еднократна помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.

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

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

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 293     
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:

1. Иван Лазаров Иванов -   50 лева
2. Снежана Димитрова Костова - 100 лева
3. Кольо Николов Колев - 100 лева
4. Фатме Мехмедова Алиева - 150 лева
5. Юлиан Ангелов Стефанов - 150 лева
6. Генчо Ганев Христов - 150 лева
7. Юсеин Мехмедов Дураков - 100 лева
8. Михаил Филипов Ангелов - 100 лева
9. Афизе Мустафова Алиосманова -   60 лева
10. Адем Шабанов Адемов -   50 лева
11. Юмгюсюн Шефкетова Арифова- 150 лева
12. Юнзиле Асанова Хасанова - 100 лева
13. Еленка Николова Галинова - 200 лева
14. Стоян Недков Стоянов - 200 лева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

7. Фикрие Мустафова Имамова
8. Младен Йорданов Асенов
9. Атче Мехмедова Шерифова
10. Марийка Христова Колева
11. Пламен Александров Асенов
12. Шевкие Шефкетова Сабриева
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Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред.
18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Няма постъпили питания.

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и 
второто заседание на Общински съвет Попово.

Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

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

                                   / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

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

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

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



		

		ОБЩИНА  ПОПОВО


ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 


7800 гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски” №1, тел.: 0608/4 00 32,

факс: 0608/4 02 57, 

e-mail: obstina@popovo.bg; apio@popovo.bg

web-site: http://www.popovo.bg

		





ПРОТОКОЛ    № 22

Днес 23.05.2013 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се проведе двадесет и второто заседание на ОбС – Попово.

Заседанието започна в 9.00 часа.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

На заседанието присъстват 25 общински съветника, имаме кворум и можем да вземаме решения. Откривам двадесет и второто  заседание на ОбС Попово.

На заседанието присъстват Кмета на Община Попово д-р Л. Веселинов, зам. кмета на Община Попово Eмел Расимова, зам. кмета Трифон Трифонов, служители от общинската администрация, журналисти.


Писмени уведомления за отсъствие от заседанието постъпиха от общинските съветници Венета Колева, Мая Димитрова и Никола Неделчев.

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 15 точки.

В законовия срок постъпиха още три докладни записки от кмета на Общината д-р Людмил Веселинов относно:


 Промяна на числеността и план-сметката на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.


относно:  Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегия за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”


относно:  разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000456 от землището на с. Ломци с цел реализиране на инвестиционна инициатива – изграждане на селскостопанска сграда с битова част в земеделска земя без промяна на предназначението на земята.


Предлагам първата да влезе като точка първа от Дневния ред, а другите две като точки 15 и 16 от Дневния ред.


Който е съгласен с това предложение, моля да гласува:

Гласуваме ЗА:


ЗА


-
 24



ПРОТИВ

-
   0



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
   0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:

1.  Промяна на числеността и план-сметката на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.


2. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма за местни дейности на Община Попово.


3. Разкриване на „Звено за услуги в домашна среда” към Звено „Заведения за социални услуги – ДСП” при Община Попово.


4. Допълване списъка по чл. 3 ал. 2 с обекти за приватизация по чл. 1 ал. 2 т. 3 от ЗПСК.


5. Изменение на Наредбата на Общински съвет Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово.


6. Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Общината за периода 01.01.2013 до 31.03.2013 година.


7. Обявяване сградата на НЧ „Познай себе си – 1893 г.” с. Ковачевец за сграда с местно историческо и културно значение.


8. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост на микроязовир: „Осиково-2” в землището на с. Осиково и рибарник „Невски” в землището на кв. Невски, гр. Попово с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях дейности”


9. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен търг.


10. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на Петър Петров.


11. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на проф. Д-р Николай Николов Николов.


12. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на академик Методий Димитров Григоров.


13. Подписване на Споразумение за международно сътрудничество.


14. Изменение и отмяна разпоредби в Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Попово.


15. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегия за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”


16. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000456 от землището на с. Ломци с цел реализиране на инвестиционна инициатива – изграждане на селскостопанска сграда с битова част в земеделска земя без промяна на предназначението на земята.


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


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


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


Гласуваме ЗА:


ЗА


-
 25



ПРОТИВ

-
   0



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
   0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !


Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред  

1.  Промяна на числеността и план-сметката на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”.


Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



Материала е от допълнително постъпилите, не е разглеждан в комисиите, затова позволете ми да прочета проекта за решение, след което давам думата за обсъждане на тази точка:


На основание чл. чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл.15 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 28, ал. 1 от Закон за общинските бюджети, Общинският съвет


РЕШИ


1.Одобрява, считано от 01.06.2013г., промяна в числеността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение №1;


2.Одобрява, считано от 01.06.2013г., промяна в чл. 5 и чл. 6 (раздел IV “Структура на предприятието”) от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”:


2.1.Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” се изменя съгласно  Приложение № 2;


2.2. Чл. 6 се изменя както следва:

“Числен състав на Социалното предприятие:


-Директор – численост - 1 бр.


-Старши специалист - численост – 3 бр.


-Работник озеленяване – численост – 5 бр. (от тях, представители от целева група наети в социалното предприятие.)


-Работник поддръжка – численост – 4 бр.” 



3. Увеличава, считано от 01.06.2013г., план – сметката за приходите и разходите в частта “Трудови възнаграждения и осигуровки на персонала” с 13 233лв. на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 3.


Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.

Тодор Тодоров – общински съветник



Имам само един въпрос – как са разпределени тези хора на територията на Общината, дали са само в град Попово, обслужват ли и селата? Едно разпределение на хората и как ще изпълняват задълженията си? Кой ще ги контролира също?

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, господин Тодоров, знаете че ние бяхме защитили това Предприятие и по проекта го финансираше програмата. Допълнително вие гласувахте това Предприятие да остане и да работи в същия състав. Това предприятие си има ръководител – Красимир Петров. Какво налага да увеличим бройката? Аз не знам дали са 600 или по-малко, но има вече толкова молби за коригиране короните на дърветата, за орязване на дървета, които пречат на имотите на хората не само в града, но и в селата. Повече от половин година ние нищо не успяваме, въпреки че има комисии, дадено е разрешение, пуснати са от мен заповеди, ние не можем да отделим хора от Озеленяването, които да работят по оформянето на короните на дърветата и ликвидирането на опасните дървета. Затова решихме да направим една група от трима човека, които ще вървят по протоколите,  които са одобрени и пуснатите заповеди за да наваксаме тази работа, която изостава. Това значи, че те работят те не само в града, но и в селата. Четвъртия човек го вземаме от инфраструктура- общински дейности. Този човек до сега работеше по банкетите на четвъртокласната пътна мрежа – те са около 160 км с трактор и с косачка, но не му е там мястото, защото няма кой да го ръководи. Там са Звеното, което се занимава с уличното осветление, там са и майсторите на Георги Йовчев, които се занимават със строителство на инфраструктура, тротоари и други дейности. И той остава сам, затова го прехвърляме в това предприятие да си има пряк ръководител, да се прави отчет на гориво, смазочните материали и да има контрол върху неговата дейност. Освен това в Звеното има незаети 3 бройки,                                  всъщност ние не увеличаваме бройките, а само ги трансформираме в Предприятието. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли ? Не виждам.

Преминаваме към гласуване на решението по докладната.

Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да гласува:


Гласуваме ПОИМЕННО:



1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ОТСЪСТВА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



ОТСЪСТВА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА




ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0

Решението се приема !


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 278    


На основание чл. чл. 17, ал. 1, т. 1, чл.21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл.15 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 28, ал. 1 от Закон за общинските бюджети, Общинският съвет


РЕШИ


1.Одобрява, считано от 01.06.2013г., промяна в числеността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение №1;


2.Одобрява, считано от 01.06.2013г., промяна в чл. 5 и чл. 6 (раздел IV “Структура на предприятието”) от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”:


2.1.Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство” се изменя съгласно  Приложение № 2;


2.2. Чл. 6 се изменя както следва:

“Числен състав на Социалното предприятие:


-Директор – численост - 1 бр.


-Старши специалист - численост – 3 бр.


-Работник озеленяване – численост – 5 бр. (от тях, представители от целева група наети в социалното предприятие.)


-Работник поддръжка – численост – 4 бр.” 



3. Увеличава, считано от 01.06.2013г., план – сметката за приходите и разходите в частта “Трудови възнаграждения и осигуровки на персонала” с 13 233лв. на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, съгласно Приложение № 3.


Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.

2. Актуализация на бюджета и инвестиционната програма за местни дейности на Община Попово.


Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Всички видяхте, че имате раздаден нов вариант на докладната записка.

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 21 май. Присъстваха 4 членове на комисията. С 4 гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”


Иван Неделчев – общински съветник



На комисията присъстваха 4 човека и с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси”


Магдалена Радева – общински съветник



ПК проведе своето заседание на 21 май. И ние заседавахме в състав от 4 човека. Присъстваха и представители на общинска администрация. Г-н Мариан Маринов ни запозна с изменението на тази докладна записка и ние подкрепяме с 4 гласа ЗА предложената ни докладна записка, както и последващите изменения.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”

Адв. Росица Денева – общински съветник


Нашата комисия заседава в намален състав, поради отсъствие на г-н Никола Тошков. С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение. Закона за държавния бюджет на РБ ни дава възможност от общинските бюджети да се извършват капиталови разходи над размера на целевата субсидия определен с чл. 10 ал. 1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи. Като ОбС може да одобряваме и компенсирани промени между показателите на  капиталови разходи, както и между отделни обекти, финансирани от целевата субсидия определена в чл. 10 ал. 1 като промените се одобряват само в рамките на бюджетната година.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта”

Илиян Станчев – общински съветник



ПК заседава вчера в състав от 4 члена в присъствието на г-н Мариан Маринов от общинска администрация и направения анонс от него, свързан с предстоящите допълнения към докладната записка  ПК с единодушие от 4 гласа подкрепя докладната.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Колеги, зачитам ви проекта за решение по втора точка в последния му вариант , след което ще дам думата за обсъждане на докладната.

На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г. и чл. 21 ал. 1 т.6 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Намалява се в Дейност 311 „Детски градини”, § 10-00 „Издръжка” със сумата 20 499 лева и се включва се в инвестиционната програма за  същата дейност, § 52-03 – „Друго оборудване, машини и съоръжения” капиталов разход: „Изграждане на автоматична система за пожароизвестяване на пет броя ЦДГ в гр. Попово” със сумата 20 499 лева.

2. Включва се в инвестиционната програма за Дейност 122 „Общинска администрация” § 52-05 „Придобиване на стопански инвентар” със сумата 12 500 лева за сметка на § 10-20 „Разходи за външни услуги” от същата дейност.


3. Завишават се средствата за Дейност 622 „Озеленяване” със сумата 13 233 лева по параграфи както следва: § 0101-11 200 лева, § 0551 – 1256 лева, § 0560 – 539 лева и § 0580 – 238 лева, които са за сметка на намаление на същите параграфи от Дейност 898 „Други дейности по икономиката”


4. Средствата за увеличенията и намаленията да се отразят по съответните разходни параграфи за местни дейности в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2013 година.


Имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка. 

Тодор Тодоров – общински съветник 



Интересува ме до сега тези детски градини нямали ли са пожарогасителни инсталации ? 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



Във варианта, в който Наредбата го изисква нямаме. Нас ни задължават тези инсталации, има срок тази година да направим навсякъде първо, и второ тъй като Наредбата е категорична и по детските площадки в дворовете на детските градини. Започваме една по една детските площадки да ги изрязваме, тъй като не отговарят на изискванията и аз се чудя от тук нататък от къде ще намерим пари за детските площадки само в града ще бъдат около 120-160 хиляди лева да възстановим всички детски площадки, които не отговарят и срока за отстраняване на тези изисквания по наредбата изтича сега, тази година. Това е, ние нямаме според Наредбата такава инсталация, която да отговаря на изискванията. 

Костадин Димитров – общински съветник



Искам само да запитам по втора точка тези 12500 лева за какво са посочено е „придобиване на стопански инвентар за администрацията”. Нещо по-конкретно някой може ли да каже?

Мариан Маринов – директор Дирекция ФСДУС



Става въпрос за закупуване на офис оборудване за нуждите на общинска администрация  И тъй като това офис оборудване е с характер на дълготраен материален актив, тоест стойността му е над 500 лева има необходимост да бъдат прехвърлени средствата от текущо издръжка на общинска администрация и да намерят отражение в инвестиционната програма като се отразява по този параграф 52-05 Придобиване на стопански инвентар. Но понеже имат стойности характерни на дълготраен актив затова сме предложили на вниманието ви тази точка да я гласувате.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси има ли по актуализацията на бюджета.

Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да гласува:


Гласуваме ПОИМЕННО:



1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ОТСЪСТВА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ОТСЪСТВА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА




ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0 

Решението се приема !


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 279   

На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г. и чл. 21 ал. 1 т.6 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Намалява се в Дейност 311 „Детски градини”, § 10-00 „Издръжка” със сумата 20 499 лева и се включва се в инвестиционната програма за  същата дейност, § 52-03 – „Друго оборудване, машини и съоръжения” капиталов разход: „Изграждане на автоматична система за пожароизвестяване на пет броя ЦДГ в гр. Попово” със сумата 20 499 лева.

2. Включва се в инвестиционната програма за Дейност 122 „Общинска администрация” § 52.05 „Придобиване на стопански инвентар” със сумата 12 500 лева за сметка на § 10-20 „Разходи за външни услуги” от същата дейност.


3. Завишават се средствата за Дейност 622 „Озеленяване” със сумата 13 233 лева по параграфи както следва: § 0101-11 200 лева, § 0551 – 1256 лева, § 0560 – 539 лева и § 0580 – 238 лева, които са за сметка на намаление на същите параграфи от Дейност 898 „Други дейности по икономиката”


4. Средствата за увеличенията и намаленията да се отразят по съответните разходни параграфи за местни дейности в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2013 година.

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.

3. Разкриване на „Звено за услуги в домашна среда” към Звено „Заведения за социални услуги – ДСП” при Община Попово.


Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”


Д-р Ганка Колева – общински съветник


С четири гласа ЗА ПК подкрепя докладната записка.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата за становище на председателя на ПК „ Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия също с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Основанията са единствено и само отбелязаните от ЗМСМА.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Предлагам да ви зачета проекта за решение и тогава да преминем към обсъждане. 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с решение № 109 и решение №  110 по протокол 10 / 31.05.2012 г ., Общинският съвет


Р Е Ш И


1.Разкрива „Звено за услуги в домашна среда” към Звено „Заведения за социални услуги – ДСП “ при община Попово за осъществяване на следните дейности:


         - осигуряване на достоен живот на хората с частична или пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация на територията на община Попово, чрез предоставяне на услуги в домашна среда;


    - разширяване на възможностите за намиране на работа, повишаване на професионалните умения и мотивацията за работа;


    - оптимално задоволяване нуждите на 60 лица от община Попово с трайни увреждания и възрастни с невъзможност за самообслужване;


    - предоставяне на почасови платени услуги в семейна среда.


     2.Приема Правилник за организацията и дейността на „Звено за услуги в домашна среда”.


     3.Упълномощава Кмета на общината да сключи трудови договори с лицата, които ще бъдат наети към „Звеното за услуги в домашна среда” за срок от 12 месеца. 



Колеги, имате думата за въпроси по отношение на докладната записка.

Костадин Димитров – общински съветник


В раздел V чл. 5 гласи следното – Персоналът на звеното се назначава след извършване на подбор. Как се извършва този подбор? Кой го извършва подбора, не видях някакъв механизъм да е указан в Правилника, би следвало да е регламентиран този подбор, за да изключим примерно действието на чл. 10, който казва Ръководителят на Звеното за социални услуги е пряко подчинен на Кмета на Общината. Да не си мислят хората, че Кмета на общината пряко е ангажиран с тези хора. Още едно нещо в чл. 7 мисля че има техническа грешка, където се говори за „Управителят организира и управлява ..” може би става въпрос за Ръководителя на Звеното Мисля че е добре да се знае, дали е ръководител или управител.



И още нещо във връзка с този подбор – в сайта на Общината гледах, че на 17 май от 10 часа в сградата на Община Попово в зала № 1 събеседване за длъжностите прислужник, домашен социален работник, мед. Сестра – същите длъжности, които се посочват в Правилника. Възможно ли това да е станало преди приемането на този Правилник? Става въпрос за подбора, който не е регламентиран как се извършва.

Адалет Исмаилова – Управител на Звено на социални услуги


Във връзка с чл. 5 – Персонала на Звеното се назначава след извършване на подбор и включва само безработни лица в трудоспособна възраст и не са придобили право на пенсия. Самия подбор, събеседването на кандидатите, които са били за домашни прислужници, социален работник и мед. Сестра  се извършва от комисия, която е назначена от Кмета на общината. На комисията председател съм аз, има юрист, представител на Дирекция Социално подпомагане също, и представител на Дирекция Бюро по труда. Подборът се осъществява на база формуляр за индивидуална оценка. Това го изисква............................................ и се оценява всеки един кандидат с определен брой точки. Да събеседването мина на 17 май. ............................неща, които ще бъдат извършвани, финансирането, персонала, който ще бъде назначен.......................................................................................................................................................

Костадин Димитров – общински съветник



Мисля, че пак не ми стана ясно, защото примерно чл. 8 гласи следното Ръководителят на звеното.. Ако може така допълнително да ни бъде посочено, финансирането как се извършва, защото тук е посочено от такси, приходи от такси, проекти по програми и физически лица Какво представляват тези такси, ако таксата не е внесена отпада основанието да се оказва такава услуга.


Адалет Исмаилова – Управител на Звено на социални услуги



Договорът, който ще бъде сключен – ще има клауза за неплащане на таксата и тогава ще бъде прекратен договора. А самия размер на таксата го гласувате вие, този ОбС миналата година с решение 110 по протокол от 31 май 2012 г.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси по докладната записка имате ли? Не виждам.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:



1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ОТСЪСТВА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ОТСЪСТВА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
  25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0

Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 280     

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с решение № 109 и решение №  110 по протокол 10 / 31.05.2012 г ., Общинският съвет


Р Е Ш И


1.Разкрива „Звено за услуги в домашна среда” към Звено „Заведения за социални услуги – ДСП “ при община Попово за осъществяване на следните дейности:


         - осигуряване на достоен живот на хората с частична или пълна невъзможност за самообслужване и в риск от социална изолация на територията на община Попово, чрез предоставяне на услуги в домашна среда;


    - разширяване на възможностите за намиране на работа, повишаване на професионалните умения и мотивацията за работа;


    - оптимално задоволяване нуждите на 60 лица от община Попово с трайни увреждания и възрастни с невъзможност за самообслужване;


    - предоставяне на почасови платени услуги в семейна среда.


     2.Приема Правилник за организацията и дейността на „Звено за услуги в домашна среда”.


     3.Упълномощава Кмета на общината да сключи трудови договори с лицата, които ще бъдат наети към „Звеното за услуги в домашна среда” за срок от 12 месеца. 


Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.


Допълване списъка по чл. 3 ал. 2 с обекти за приватизация по чл. 1 ал. 2 т. 3 от ЗПСК.


Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово


Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”

Иван Неделчев – общински съветник



С четири гласа  „ЗА”  ПК подкрепи предложението за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Давам думата за становище на председателя на ПК „ Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно Закона за приватизация и след приватизационен контрол ние като ОбС следва да изготвим и оповестим публично Годишни планове за работа във връзка с приватизация на обекти общинска собственост, което в момента правим допълвайки списъка на тези обекти. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



 Зачитам ви проекта за решение:, след което ще го обсъдим. 

На основание чл. 3 ал. 3 т. 2, чл. 6 ал. 2 от  ЗПСК, чл. 4 ал. 4 и чл. 5 ал. 2 т. 5 от Наредбата за възлагане на дейности свързани с подготовката за приватизация, Общинският съвет


РЕШИ


1. Допълва списъка  по чл. 1 ал. 2 т. 3 от ЗПСК с обект”УПИ ведно с двуетажна масивна сграда/Детска градина”, със ЗП на първи етаж-65,5 кв.м. и ЗП на втори етаж-175 кв.м. с площ на УПИ 2630 кв.м.  , кв. 22, УПИ I, кад.№95, по плана на с. Козица, общ. Попово.

2.
На обекта по т. 1 да се изготви пазарна оценка и правен анализ от лицензиран оценител, чрез преки преговори съгласно Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни оценки на обекти подлежащи на приватизация. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на същите. 


Имате думата за мнения и въпроси. Не виждам желаещи.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ОТСЪСТВА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ОТСЪСТВА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА



ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 281 

На основание чл. 3 ал. 3 т. 2, чл. 6 ал. 2 от  ЗПСК, чл. 4 ал. 4 и чл. 5 ал. 2 т. 5 от Наредбата за възлагане на дейности свързани с подготовката за приватизация, Общинският съвет


РЕШИ


1. Допълва списъка  по чл. 1 ал. 2 т. 3 от ЗПСК с обект ”УПИ ведно с двуетажна масивна сграда/Детска градина”, със ЗП на първи етаж-65,5 кв.м. и ЗП на втори етаж-175 кв.м. с площ на УПИ 2630 кв.м.  , кв. 22, УПИ I, кад.№95, по плана на с. Козица, общ. Попово.

2.
На обекта по т. 1 да се изготви пазарна оценка и правен анализ от лицензиран оценител, чрез преки преговори съгласно Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни оценки на обекти подлежащи на приватизация. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на същите. 


Преминаваме към пета точка от Дневния ред.


Изменение на Наредбата на Общински съвет Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово.


Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”

Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Вносителя е представил мотиви и предложение за изменение на Наредбата, което спестява от наша страна подробното четене на нормативната уредба във връзка с тази промяна. 

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 и чл. 1 ал. 2 от Закона за местни данъци и такси, с оглед изменение на чл. 61р, ал. 3 и чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013г.), Общинският съвет


РЕШИ


1. В чл. 57 ал. 3 думите „средствата за подслон и” се заличават.


2. В чл. 58 ал. 1 думите „средствата за подслон и” се заличават.


Имате ли въпроси по отношение на докладната записка ? Не виждам. Преминаваме към гласуване по точка 5 от Дневния ред.

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


Гласуваме ЗА:




ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 282    

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 1 ал. 2 от Закона за местни данъци и такси, с оглед изменение на чл. 61р, ал. 3 и чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ДВ, бр. 30 от 2013 г., в сила от 26.03.2013г.), Общинският съвет


РЕШИ


1. В чл. 57 ал. 3 думите „средствата за подслон и” се заличават.


2. В чл. 58 ал. 1 думите „средствата за подслон и” се заличават.


Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.


Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Общината за периода 01.01.2013 до 31.03.2013 година.


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”


Магдалена Радева – общински съветник



С четири гласа ЗА одобряваме извършените разходи, съгласно Наредбата за командировките в страната.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение:

На основание чл.  8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. в размер на 513.50 лева за командировки в страната.


Имате ли въпроси по точката.

Костадин Димитров – общински съветник



Извинявам се, че пак вземам думата, но искам да попитам последната колона – Изплатена сума ли е? В действителност изплатена ли е сумата? Защото това са суми по авансови отчети, след това се отчита авансовия отчет и предполагам, че в действителност е изплатена сумата и в последствие ние трябва да утвърдим както в предходната точка – то подбора направен, хората вече са назначени, а сега ние приемаме Правилника. Това имам предвид. Може да не го утвърдим. По същата логика можеше да не утвърдим и Правилника за Звеното. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Това, че е направен подбора не пречи предварително в оперативен порядък това нещо да бъде направено. Ако не бъде утвърден Правилника няма да бъдат назначени.  По същия начин предполагам, че и тук, парите са изплатени, ако не бъдат утвърдени ще бъдат възстановени в касата на Общината. 

Костадин Димитров – общински съветник


Наистина еднакво мислим в случая, точно така. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Така, други въпроси има ли във връзка с тази точка.


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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ОТСЪСТВА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ОТСЪСТВА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА



ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 283    

На основание чл.  8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за периода 01.01.2013 г. – 31.03.2013 г. в размер на 513.50 лева за командировки в страната.


Преминаваме към седма точка от Дневния ред.


Обявяване сградата на НЧ „Познай себе си – 1893 г.” с. Ковачевец за сграда с местно историческо и културно значение.


Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово


Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта”

Илиян Станчев – общински съветник



ПК с 4 гласа ЗА подкрепя докладната записка.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам ви  проекта за решение:


На основание чл.  17 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 20 и чл. 21 ал. 1 т. 19 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Обявява сградата на НЧ „Познай себе си – 1893” с. Ковачевец за обществена сграда с местно историческо и културно значение.


Имате думата за въпроси.

Тодор Тодоров – общински съветник



.............. да вземем решение, че тази сграда е с особено значение за Община Попово. Не мисля, че това нещо се свърши работа пред Фонд Земеделие, ако тия хора си вършат работата както трябва. Тази сграда е трябвало да бъде обявена за сграда с обществена значимост много преди да кандидатстваме според мене. И не знам дали това няма да доведе до съответно отказ, защото датата с решението на ОбС ще бъде след датата на получаване на уведомителното писмо от фонд ЗЕМЕДЕЛИЕ. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Преди да дам думата за отговор на г-жа Радева, г-н Тодоров, позволете ми, от мое име аз имам няколко проекта като частно лице съм кандидатствал и знам, че такива допълнителни неща, които не са в първоначалния пакет от документи непрекъснато се искат от фонд Земеделие, и съм сигурен, че ако е било предварително условие това, което е към момента е щяло да бъде взето. Просто в процес на разглеждане на документите възниква такава нужда, но все пак да дадем думата на г-жа Радева.

Магдалена Радева – общински съветник


Както знаете Читалището е самостоятелно юридическо лице и то може да само да вземе решение да кандидатства или не кандидатства по дадена схема за финансиране. В случая Читалището Ковачевец е кандидатствало, в докладната са изредени мероприятията, за които е кандидатствало. Тази мярка 323 не е включена в програмата за селските райони, което предполага, че няма разработена нормативна национална уредба, с която ние да се съобразяваме, това е Мярка от регламента на ЕС и беше допустима за включване в нашата Стратегия за местно развитие. За да внесем докладната предварително сме провели разговори с Фонд Земеделие, нещата са съгласувани и действително, ако ние днес вземем  това решение, проекта ще продължи да бъде оценяван и ще бъде финансиран, тъй като вече са ни изискали и свидетелства за съдимост и удостоверение за актуално състояние, което значи, че е пред подписване на договора проекта. Ако не го вземем това решение проекта няма да бъде финансиран.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси има ли за изясняване на факти по тази докладна.

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

Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 284   

На основание чл.  17 ал. 1 т. 2, във връзка с чл. 20 и чл. 21 ал. 1 т. 19 и т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Обявява сградата на НЧ „Познай себе си – 1893” с. Ковачевец за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Преминаваме към осма точка от Дневния ред.


Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост на микроязовир: „Осиково-2” в землището на с. Осиково и рибарник „Невски” в землището на кв. Невски, гр. Попово с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях дейности”


Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие  на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”


Адв. Росица Денева – общински съветник



С четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Разрешително за ползване на воден обект се издава за „Аквакултури и свързаните с тях дейности” според Закона за водите, като разрешителното се издава от Кмета на Общината след решение на ОбС, което предстои да вземем.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Уважаеми колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 61-67 от Закона за водите, Общинският съвет


РЕШИ


            Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на «Разрешително за ползване на воден обект» за обекти публична общинска собственост:


· микроязовир „Осиково-2” разположен в имот №000100 с площ 21,615 дка в землището на с. Осиково, ЕКАТТЕ 54208, Община Попово

· риб. „Невски”, разположен в имот с идентификатор №57649.906.34 с площ    28,187 дка в землището на кв. Невски, гр. Попово, ЕКАТТЕ 57649


Колеги имате думата за въпроси. 

Костадин Димитров – общински съветник


Въпроса е принципен. И в предишната точка имаше три подточки – с първата за детските градини бях съгласен, но да речем с втората - 12500 за  офис оборудване за администрацията не бях съгласен при тази криза. Наложи се обаче да ги гласувам, защото всичките точки бяха заедно.



Сега примерно Румен Христов го знам кой е, но следващата фирма си нямам представа, пак негова ли е. И ако имам различни мнения за двете фирми как ще ги изразя. Ако искам да гласувам за втората фирма, а не съм съгласен с първата – какво правим ?


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Може да направиш редакция на решението. 


Костадин Димитров – общински съветник


Не бих си позволил да правя редакция на докладната на г-н Веселинов. 


Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово


Уважаеми съветници, шегата на страна, но тези хора са си спечелили концесията и сега ние правим нещо рутинно, закона ни задължава да ползват тези водни обекти. Това ще бъде парадокс и нещо личностно, ако започнем да делим хората на наши и ваши. Аз лично имам да говоря нещо по-различно, но се закачам със Стефан Иванов, защото като дойде в Осиково и трябва да агитира първо отива при Румен, а аз на Румен толкова съм му помагал, че не знам как ще ми върне. И въпреки това ходи и гласува против мен. Не съм лош човек казах го. Оставете политическите неща, нека да гледаме нормативните уредби, които касаят концесиите на хората. Защо да им пречим в бизнеса ? То големия бизнес, от тези язовири, казва се, че един язовир за да е рентабилен трябва да е от 50-60 дка, а това язовирче в Осиково 20 дка я има, я не. Ето там се е хванал, пенсионер е, да е жив и здрав да вади риба и да печели. 


А за оборудване на администрацията, г-н Димитров, хайде да тръгнем по кабинетите да видим бюра има ли, столове имали, компютри има ли, пълна мизерия сме, и сме тръгнали едно по едно работните места на хората да подобряваме, за тези 12500 дори са малко. Тръгнете и гледайте по коридорите каква е мизерия. Мен просто ми е неудобно. А вътре в кабинетите още повече.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси към тази докладна има ли ? 

Магдалена Радева – общински съветник



Искам да кажа на г-н Димитров, че Търговския регистър в някоя си част е публичен и ако напише името на фирмата ще си изкара цялата информация за фирмата, за която няма информация. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Преминаваме към гласуване.


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


Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ОТСЪСТВА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ОТСЪСТВА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 25

ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 285  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8,  и чл. 27, ал.4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 61-67 от Закона за водите, Общинският съвет


РЕШИ


            Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на «Разрешително за ползване на воден обект» за обекти публична общинска собственост:


· микроязовир „Осиково-2” разположен в имот №000100 с площ 21,615 дка в землището на с. Осиково, ЕКАТТЕ 54208, Община Попово

· риб. „Невски”, разположен в имот с идентификатор №57649.906.34 с площ    28,187 дка в землището на кв. Невски, гр. Попово, ЕКАТТЕ 57649

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.


Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен търг.


Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово


Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”

Иван Неделчев – общински съветник



С четири гласа  „ЗА”  ПК подкрепи 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”

Магдалена Радева – общински съветник



С четири гласа  „ЗА”  ПК подкрепи предложението за решение.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 41 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 и чл. 36 ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Попово през 2013 год., точка Б, с имотите описани в т.2.


2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно наддаване, по  цени,  както следва:

		НМ

		Имот №

		Площ

		Кат

		НТП

		АОС

		Начална тръжна  цена   лв/имот



		Априлово

		67019

		0,600

		3

		нива

		9507

		122



		Априлово

		74001

		2,920

		3

		из.нива

		9517

		1294



		Априлово

		74013

		1,387

		3

		из.нива

		9518

		451



		Априлово

		74015

		1,062

		3

		из.нива

		9519

		216



		Априлово

		74020

		2,170

		3

		из.нива

		9520

		441



		Априлово

		77001

		1,366

		3

		нива

		9522

		255



		Априлово

		87001

		1,000

		3

		нива

		9551

		443



		Априлово

		89001

		0,806

		3

		нива

		9552

		336



		Априлово

		123007

		2,099

		5

		нива

		9745

		414



		Априлово

		126001

		1,206

		3

		из.нива

		9747

		238



		Априлово

		128003

		3,153

		5

		из.нива

		9750

		813



		Априлово

		128004

		1,360

		3

		нива

		9752

		602



		Априлово

		156005

		3,000

		5

		нива

		9768

		1269



		Иванча

		1047

		4,807

		4

		нива

		7410

		1077





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


Имаме ли други въпроси? Не виждам. Преминаваме към гласуване по т. 9. 

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ОТСЪСТВА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



18. Мая Стефанова Димитрова



ОТСЪСТВА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА




ЗА



-
 21


ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   3


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 286    

На основание чл. 41 ал. 2 и чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 и чл. 36 ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Попово през 2013 год., точка Б, с имотите описани в т.2.


2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно наддаване, по  цени,  както следва:

		НМ

		Имот №

		Площ

		Кат

		НТП

		АОС

		Начална тръжна  цена   лв/имот



		Априлово

		67019

		0,600

		3

		нива

		9507

		122



		Априлово

		74001

		2,920

		3

		из.нива

		9517

		1294



		Априлово

		74013

		1,387

		3

		из.нива

		9518

		451



		Априлово

		74015

		1,062

		3

		из.нива

		9519

		216



		Априлово

		74020

		2,170

		3

		из.нива

		9520

		441



		Априлово

		77001

		1,366

		3

		нива

		9522

		255



		Априлово

		87001

		1,000

		3

		нива

		9551

		443



		Априлово

		89001

		0,806

		3

		нива

		9552

		336



		Априлово

		123007

		2,099

		5

		нива

		9745

		414



		Априлово

		126001

		1,206

		3

		из.нива

		9747

		238



		Априлово

		128003

		3,153

		5

		из.нива

		9750

		813



		Априлово

		128004

		1,360

		3

		нива

		9752

		602



		Априлово

		156005

		3,000

		5

		нива

		9768

		1269



		Иванча

		1047

		4,807

		4

		нива

		7410

		1077





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


Преминаваме към десета точка от Дневния ред.


Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на Петър Петров.


Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово


Преминаваме към следващите три докладни, които са идентични – присъждане звание „Почетен гражданин на град Попово” на трима наши съграждани. Предлагам становищата на ПК да бъдат и по трите точки.

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”


Д-р Ганка Колева – общински съветник



С четири гласа ЗА подкрепя предложението и за тримата кандидати.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”

Иван Неделчев – общински съветник



За Петър Петров сме с  четири гласа  „ЗА”  , а за другите двама – с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. Причината да се въздържим е никой от нас не ги познаваше, не ги знаеше какви са от къде идват.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата за становище на председателя на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси”


Магдалена Радева – общински съветник

ПК с  4  гласа ЗА подкрепя номинираните и по трите докладни.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие  на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”


Адв. Росица Денева – общински съветник



С 4 гласа ЗА подкрепяме и трите предложения за присъждане на званието „Почетен гражданин на град Попово”. Уточняваме също, че съгласно ЗМСМА гласуването е явно с обикновено мнозинство

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 и по трите докладни ги подкрепя с пълно единодушие с 4 гласа ЗА.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Колеги зачитам проекта за решение по точката и кратки биографични данни.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет


РЕШИ



1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на Петър Петров


Петър Петров е роден в град Попово през 1972 г. Средното си образование е завършил в СОУ „Христо Ботев” Попово, а висшето във Военноморското училище „Н.Й.Вапцаров” във Варна. 17 години работи като корабен механик. Участва в спасяването на над 500 души при потъването на 11-етажния круизен кораб „Коста Конкордия” край италианския остров „Джилио” на 13 януари 2012 година. Петър Петров рискува живота си и прави общо шест курса с една от спасителните лодки, отвеждайки пътниците в безопасност на брега. Той е сред последните трима моряци, които напускат кораба. За героизма си Петър Петров беше отличен с почетен медал като един от 37-те лауреати на наградата европейски гражданин на 2012 година от Европейския парламент и носи званието „Мъж на годината 2012”. Женен със син и дъщеря.


Колеги, имате думата за мнения и предложения, въпроси към докладната. Няма желаещи.

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 287      


На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет


РЕШИ


1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на Петър Петров

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.


11. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на проф. Д-р Николай Николов Николов.


Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово



Колеги зачитам проекта за решение и давам думата за обсъждане. 


На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет


РЕШИ



1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на проф. Д-р Николай Николов Николов.


Зачитам кратка биографична справка:


Проф Николай Николов Николов е роден през 1937 г. в с. Водица, община Попово в семейството на земеделски работници. Основното си образование завършва в родното си село, а средното в гр. Попово. От 1952 до 1955 учи в Смесена гимназия „Хр. Ботева”, която завършва с пълно отличие. Освен с будния си ум и забележително трудолюбие в учението Николай се изявява и като младежки ръководител, обичан и уважаван от съучениците си и педагозите в гимназията. Активен спортист, инициатор на извънучилищни мероприятия за укрепване на колективите. През 1955 г. с конкурс е приет за студент в Академия „К. А. Тимирязев” в гр. Москва по специалност „Агрохимия и почвознание”, която завършва с успех през 1960 г. След завършване на висшето си образование постъпва на работа в Научноизследователския институт по почвознание „Никола Пушкаров” гр. София, където протича научната му дейност и където заема отговорни постове в ръководството на науката. От 2002 г. е в пенсия, но с непрекъснати ангажименти към Института и науката. 


Предложението е от Секретар на инициативния комитет / инж. П. Неделчев /.

Имате думата за въпроси по това предложение.

Веселин Несторов  – общински съветник



........................................................................

Катя Грибнева – общински съветник



Тъй като е от инициативен комитет. Ами ние от Светлен поне 10 души да представим от Инициативни комитети – имаме човек на Антлантида отишъл и какви ли още не, колко професори, малко така, де да знам, то Инициативен комитет, нека и да е от София. Но малко несериозно ми се вижда. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Госпожо Грибнева, имаше изградена комисия пред която всеки може да направи предложение. Комисията работи мисля повече от месец с цел да бъдат напрани предложения. Ако имаше и други предложения щяха да бъдат разгледани и съответно класирани на определени места. 


Тодор Тодоров – общински съветник



Само коментар. От биографията – чест му прави на човека за творческия му път. Завършил е все пак Поповската гимназия, малко или много от тук е тръгнал, постигнал е много. Мисля, че не е толкова лошо искам да направя коментар по повод избора на почетни граждани. Да съгласен съм с колегите, които казаха – „Какво е направил за Попово, за да бъде избран?” 


Когато издигахме кандидатурите навремето на Тошо Тошев и Венелина Гочева, като питахме какво са направили за Попово, отговорът беше – ами те може да направят.


Този човек на пенсионна възраст от 2002 година сигурно нищо няма да може да направи от тук нататък за Попово, ако не е направил нищо до сега. Така, че и от тази гледна точка са прави колегите, раздвоен съм честно казано. И значи ли, че някой който, не е роден в Попово, защото от две години в Попово никой не се е раждал и ако направи нещо за Попово ние няма да можем да го направим Почетен гражданин, защото не е роден в Попово. Аз мисля, че това не е най-важното. Благодаря.


Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



Уважаеми дами и господа общински съветници, Господин Председател,



Да, има резон това, което поставяте като въпроси и тази комисия, която трябва да предложи е затруднена, защото не са постъпили от страна на Инициативни комитети, от граждани, от съветници – никакви предложения, освен тези. Даже малко стана насила. Аз професора не го познавам и визуално. Ако се върнем назад ще видим, че и тогава не сме имали такъв консенсус, защото ако някой нещо е направил, го е направил в миналото където го свързваме с това, че някой кмет е правил нещо, или първи секретар – той е пък комунист. С една дума ни едното, ни другото. Тези хора поне са от Попово, учили са, работят в друга сфера, авторитети са и имат връзка с някаква възраст дали е преклонна или кръгла годишнина се предлага да бъдат почетни граждани. Миналата година не награждавахме никой. Можем и сега да го направим, но тази година имаме 130 години град Попово и ако има достойни хора да ги обсъдим извън предложенията внесени в комисията. Но това, което на практика, друг път на самата тържествена сесия да се разглеждат, да поканим хората и негласно или гласно да ги поддържаме или обвиняваме става нелицеприятно. Така че, на последната сесия сега да се гласуват, да се отхвърли или да се одобри някое предложение, за да можем да поканим хората на тържествената сесия. Прави ми впечатление и друго ние всички тези, които сме награждавали и са почетни граждани за празника на града ги каним всяка година. Някои имат уважението, възпитанието, че са възпрепятствани и не могат да дойдат и не идват. За тези комитети на граждани в София, в Пловдив – правил съм срещи, те също са искали поповчани живеещи в София да посещават града ни и когато им изпратим покани, по един или друг начин отказват, защото е свързано със средства. И ако им платим разходите, платим командировки, вечери, обяди, спанета, тъй като голяма част от тях  вече нямат имоти в Попово, тогава ще дойдат. Става малко неудобно. Който си държи на Попово идва. Поне тези, които ОбС е гласувал за почетни граждани за огърлицата ще дойдат, а после дали ще дойдат или не вие сами си отговорете, пък и какво ли ще направят от тук нататък за Попово? Въпроса е поставен – решението е ваше.

Академика съм виждал преди две години, него поне го познавам. Зная че работи в хоровото изкуство – църковно преди всичко. Друго нищо. Все пак са някакви капацитети и ние трябва да изберем. Искам да кажа, че нямаме единен критерий. Това е моето мнение. Ще има, или няма да има почетни граждани зависи от вас. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Така или иначе, поставям на гласуване второто предложение.

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 17




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   7


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 288      


На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет


РЕШИ



1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на проф. Д-р Николай Николов Николов.

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.


12. Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” на академик Методий Димитров Григоров.



Колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет


РЕШИ



1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на академик Методий Димитров Григоров.

Кратка биографична справка:

Методий Димитров Григоров роден през 1937 г. в с. Ломци. Завършва Софийската духовна семинария 1957, гимназия в с. Алеково, Свищовско 1964, висше образование в Духовната академия в София -1961 и Държавна музикална академия, хорово дирижиране 1968.Специализира хорово дирижиране при Стефан Стулигрош в Държавното висше музикално училище в Познан, Полша. Ръководи като студент хоровете в църквите „Св. Троица” – Драгалевци” , „Св. Никола”, „Св. Богородица” – Подуене, София. Всекидневен певец и диригент на хора на сливенската митрополитска катедрала „Св. Д4м4тър” 1964. Хормайстор на Сливенската опера 1968-1977. С хора на операта подготвя премиерите на 12 опери и 4 оперети. Основава и ръководи сливенския детски хор „Дружна песен”, който става лауреат на ІV, V, VІ, VІІ републикански фестивали – носител на златни медали и на званието „Представителен” и е получил осем международни награди. 



Ръководи смесен хор „Добри Чинтулов” при читалище „Зора” Сливен, с който също завоюва всички отличия, вкл. Две международни. 


Създава  сливенската школа „Добри Чинтулов”  и първите музикални паралелки в България 1978 г. Примерът му е последван от много училища в страната. Преподавател по църковна музика в Богословския факултет на СУ (1999-2000). Негови възпитаници са оперните певци Камен Чанев, Татяна Шиварова, Евгений Алексиев и др. Реализира 25 концертни турнета в страната и чужбина – Германия, Украйна, Унгария, Полша, Чехословакия, Франция, Италия, Гърция, Турция и др. Участва в 81 фестивали и конкурси от които 55 в България и 26 в чужбина. Има над 215 записа в БНР с Детския хор „Дружна песен”, 24 записа със Смесения хор „Добри Чинтулов” и 15 записа със Средношколски хор при Езикова гимназия в Сливен.

Адаптира църковни песнопения за съвременен български език. Издава две литургии (монодиййна и хорова), „Осмогласник”, „Утреня”, „Великопостни песнопения”, както и три сборника със светски и хорови песни. Автор на близо 250 статии в областта на музиката. Притежава 13 български държавни и обществени отличия, след тях ордените: „Кирил и Методий І степен”, „Червено знаме на труда”, „1300 години България” и др. Светия Синод на Българската православна църква го удостоява с отличието „Протоплсалт”(първопевец) на БПЦ 1999. Носител на голямата награда за литература и изкуство „Добри Чинтулов” на Община Сливен (1997). Почетен гражданин на Сливен. Носител на почетния знак на Община Попово. Академик /2012/

Имате думата за въпроси и коментари.

Тодор Тодоров – общински съветник



Пак коментар: първо четем биографията - Завършва Софийската духовна семинария 1957, гимназия в с. Алеково, Свищовско 1964, висше образование в Духовната академия в София -1961. Голямо разминаване  Не знам. Трябва да се види тук кое е истината. Чест му прави цялата тази биография, накрая завършва че е почетен гражданин на Сливен. Нека не го раздвояваме човека. Аз така мисля. Пък и ние сме му дали вече почетния знак на Попово.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Други желаещи има ли. Не виждам. Поставям на гласуване. 

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
  13




ПРОТИВ


-
    0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
  11


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 289     


На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет


РЕШИ



1. Присъжда се званието „Почетен гражданин на град Попово” на академик Методий Димитров Григоров.

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.


13. Подписване на Споразумение за международно сътрудничество.


Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Давам думата на г-н Веселинов да направи повече разяснение по провеждане на тържествената сесия.

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово


.
Уважаеми съветници, следващата точка е подписване на договор между Минервино Ди Лече – Република Италия и Община Попово за сътрудничество. Ние участвахме в такива Европейски проекти и с гърци, и с македонци, и с италианци. Тази година също защитихме такъв проект. В този проект за четири субекта – от четири различни държави. Това е Македония с Неготино, Полша – Живец, и Минервино Ди Лече от Италия. Те постоянно ни идват на гости и ние ходим там. По проекта предложението е да подпишем такъв договор за сътрудничество на самата сесия както го правят и другите общини и държави . За това е  на вашето внимание тази докладна записка. По проекта се финансира издръжката на тези контакти, а покрай тези контакти между нас казано си  помагаме за бюджета на празника на града. От Италианска страна, от Македония и от Полша ще дойдат групи от 20 до 30 човека – по проекта е така. От 8 до 13 ще ни бъдат на гости. Освен тях в деня на празника на Попово ще има още седем делегации от познатите ни побратимени до сега градове. Почвам да изреждам: Арзамас, Зарайск, Воложин, Макаров, Люле Бургас, Къмпълунг Румъния, Скала – Гърция. 10 делегации. Освен официалните делегации на тези побратимени градове, от Полша, от Украйна – Макаров, и от Люле Бургас ще има детски състави, които на 9-ти юни ще направят фолклорно шествие и ще изнесат фолклорна програма, като за целта сме поръчали специална сцена. А на самия ден на 10 юни в Летния театър – още не е взето решение, според финансовите оферти – за сега са два ансамбъла – „Тракия” Пловдив, и Капанския – Разград. Освен тяхната програма, Ивана не е идвала, знаете, че младите хора обичат този род музика – Освен Ивана с нея върви и една по-млада певица – ччас и половина е нейната програма. Програмата ще бъде най-малко два часа и половина в Летния театър в понеделник – 10 юни. Ще има и спортни събития на стадиона. Делегациите от различните страни ще излъчат футболни състави, които ще се срещнат на малки вратички. Ще се опитаме да направим един доколкото можем аматьорски филм за Попово – какво е било през годините, до сега какво е в момента, който  ще го прожектираме на тази тържествена сесия. Нямам намерение да чета тържествен доклад, да отегчавам, може би  само исторически данни за Попово кога е създадено, с един генерал, който ще го облечем и ще пусне указа за Попово, малко така в сценична форма, възстановка на провъзгласяване на селцето Попово за градец. После по чашка вино в БГ клуба, на така наречения задължителен коктейл, ще поканим и хора от бизнеса, кметове и кметски наместници, както и вие общинските съветници. Но пак избягваме тези неловки положения с гласуването на почетните граждани там на място. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


На вашето внимание е предоставено Споразумението, което ще се подпише официално на тържествената сесия. 



Първо давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие  на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя докладната записка. На самото заседание бях помолена Бойко Атанасов да запозная съветниците с нормативната уредба от ЗМСМА.  Какво означава общинско сътрудничество, ни дава разпоредбата на член 61, като общинското сътрудничество се установява чрез подписване на Споразумение за сътрудничество, което се одобрява от ОбС, каквото ще направим ние. В самото Споразумение се определят страни по Споразумението ,обхват и предмет на Споразумението, целта на сътрудничеството, формите на сътрудничество или вида на юридическо лице, ако такова евентуално има за изпълнение на конкретен проект или дейност между две или повече общини, за създаване на юридическо лице с нестопанска цел между общини, за създаване на юридическо лице със стопанска цел, между повече общини, за изпълнение на конкретен проект или дейност или за създаване на юридическо лице с нестопанска или стопанска цел между една или повече общини и юридически или физически лица. Съгласно чл. 59 Общините могат да си сътрудничат помежду си или да създават Сдружения чрез които да постигнат цели от взаимен интерес и които да възлагат изпълнение на дейности произтичащи от техните правомощия. Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на административното обслужване най-вече, предоставяне на услуги на населението и да допринесе за развитието на съответните области, чрез ефективно използване на съществуващите ресурси. Така, че според нас следва да подкрепим текста на споразумението. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Колеги зачитам проекта за решение по тази точка:


На основание чл.  21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл.  59 и чл. 61 ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ


1. Общински съвет Попово одобрява текста на Споразумение за сътрудничество с гр. Минервино Ди Лече – Република Италия.


2. Общински съвет Попово възлага на Кмета на Община Попово да подпише Споразумение за сътрудничество, съгласно приетия текст.


Колеги имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 290       


На основание чл.  21 ал. 1 т. 23 и във връзка с чл.  59 и чл. 61 ал. 1 и 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ


1. Общински съвет Попово одобрява текста на Споразумение за сътрудничество с гр. Минервино Ди Лече – Република Италия.


2. Общински съвет Попово възлага на Кмета на Община Попово да подпише Споразумение за сътрудничество, съгласно приетия текст.


Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.


14. Изменение и отмяна разпоредби в Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Попово.


Докладната е от мен. Заповядайте г-н Хасан.

Хасан Хасан – общински съветник


От групата на РЗС искам 15 минути почивка.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


След направени консултации оттеглям докладната записка като вносител, имам намерения да я поставя в някакъв следващ етап на разглеждане.

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.


Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегия за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”


Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово


Тъй като тази точка е от допълнително раздадените и няма становища на комисиите по нея, г-жо Радева ще дадете ли разяснения по нея 

Магдалена Радева – общински съветник



Мисля, че всичко е обяснено в докладната, но ако има някакви въпроси мога да отговоря. Само едно предложение имам, ако може от наименованието на проекта да отпаднат „градински и паркови елементи в обособени” и да остане само като наименование „Зони за отдих и развлечение около яз. „Каваците””.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам ви проекта за решение, след което имате думата:

На основание чл. основание чл.17, ал.1,т.10, във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „”Зони за отдих и развлечение около яз. „Каваците““ на обща стойност до 58 676.00 лв.

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие на Община Попово 2007-2013”. 


Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово


Става въпрос за около 50 000 лева, които по този проект можем да финансираме нещо, което вие сами сте го забелязали и дълги години интереса не е спадал около язовир „Каваците”. И вчера след обяд обикалям там се подготвят усилено за откриване на риболовния сезон. Това е едно привлекателно място не само за риболовци, но и за други граждани и гости на Попово. Но тези, които сте били там виждате, че се коват с подръчни материали, правят се навеси, заслони, някакви псевдоудобства за престой и риболовстване, срещу метеорологични неприятни условия. Идеята ни е да направим заслони, места за почивки, които да ползват именно риболовците, а и не само те. Затова намерението ми е, ако вие го гласувате днес, във вторник заедно с архитекта, с инж. Николов, с Ловно-рибарското дружество да поканим тук на една среща всички заинтересувани риболовци като спортисти, такива които прекарват не малко часове в годината около язовира и да обсъдим дискутирайки къде е най-добре, на кои места да се изградят тези заслони, масички, почивни кътове за да могат и те да ги използват рационално, прагматично, а не като самоцел проекта да го направят архитекта и  без да са запознати специалистите с нуждите на риболовците и гостите на град Попово.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Имате ли въпроси след разяснението на д-р Веселинов? Не виждам. Преминаваме към гласуване. 

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 291    


На основание чл. основание чл.17, ал.1,т.10, във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „”Зони за отдих и развлечение около яз. „Каваците““ на обща стойност до 58 676.00 лв.

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие на Община Попово 2007-2013”. 


Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.


16. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000456 от землището на с. Ломци с цел реализиране на инвестиционна инициатива – изграждане на селскостопанска сграда с битова част в земеделска земя без промяна на предназначението на земята.


Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово


Това е другата докладна, внесена в последния момент без становища на комисиите. 


Тодор Тодоров – общински съветник



Този парцел чия собственост е ?

Найден Иванов – общински съветник



Частна собственост е, и по закон  има право на обособяване на стопански двор 15% и от тия 15 % - застрояване – 10 %.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Благодаря на г-н Иванов за уточнението. Други въпроси?



Зачитам проекта за решение.

На основание чл.  124а ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШИ



Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000456 от землището на с. Ломци, гр. Попово, обл. Търговище за изграждане на селскостопанска постройка с битова част в земеделска земя с площ над 10 дка, при условията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

Адв. Росица Денева – общински съветник


В основанията няма препращане към ЗМСМА. Ако четем чл. 21 ал. 1 т. 11 Приемане  на решение за създаване, одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината. Предлагам да добавим в основанията чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Подлагам на гласуване промяната в основанието на докладната записка. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Предложението се приема.


Зачитам ви окончателния проект за решение:


На основание чл.  124а ал. 1 от ЗУТ и чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000456 от землището на с. Ломци, гр. Попово, обл. Търговище за изграждане на селскостопанска постройка с битова част в земеделска земя с площ над 10 дка, при условията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.


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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 292     


На основание чл.  124а ал. 1 от ЗУТ и чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000456 от землището на с. Ломци, гр. Попово, обл. Търговище за изграждане на селскостопанска постройка с битова част в земеделска земя с площ над 10 дка, при условията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им.

Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред.


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


Вносител: д-р Ганка Колева – председател на ПК „Здравеопазване, околна среда, социална политика”

Д-р Ганка Колева – общински съветник



В периода  от 23 април до 21 май 2013 година, когато се  проведе нашето заседание са постъпили 20 молби за отпускане на парична помощ на граждани на общината:

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:



1.
Иван Лазаров Иванов

-
  50 лева



2.
Снежана Димитрова Костова
-
100 лева



3.
Кольо Николов Колев

-
100 лева



4. 
Фатме Мехмедова Алиева
-
150 лева



5.
Юлиан Ангелов Стефанов
-
150 лева



6.
Генчо Ганев Христов

-
150 лева



7.
Юсеин Мехмедов Дураков
-
100 лева



8.
Михаил Филипов Ангелов
-
100 лева



9.
Афизе Мустафова Алиосманова
-
  60 лева



10.
Адем Шабанов Адемов

-
  50 лева



11.
Юмгюсюн Шефкетова Арифова
-
150 лева



12.
Юнзиле Асанова Хасанова
-
100 лева



13. 
Еленка Николова Галинова
-
200 лева



14.
Стоян Недков Стоянов

-
200 лева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:


1. Фикрие Мустафова Имамова


2. Младен Йорданов Асенов


3. Атче Мехмедова Шерифова


4. Марийка Христова Колева


5. Пламен Александров Асенов


6. Шевкие Шефкетова Сабриева

Сумата, която комисията предлага за разпределение е 1660  лева и остава сума още за разпределение 8250 лева..


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Зачитам ви проекта за решение. След така изложените имена от комисията 


На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинския съвет  


РЕШИ


Отпуска еднократна помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.


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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 293     


На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет


РЕШИ


І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:



1.
Иван Лазаров Иванов

-
  50 лева



2.
Снежана Димитрова Костова
-
100 лева



3.
Кольо Николов Колев

-
100 лева



4. 
Фатме Мехмедова Алиева
-
150 лева



5.
Юлиан Ангелов Стефанов
-
150 лева



6.
Генчо Ганев Христов

-
150 лева



7.
Юсеин Мехмедов Дураков
-
100 лева



8.
Михаил Филипов Ангелов
-
100 лева



9.
Афизе Мустафова Алиосманова
-
  60 лева



10.
Адем Шабанов Адемов

-
  50 лева



11.
Юмгюсюн Шефкетова Арифова
-
150 лева



12.
Юнзиле Асанова Хасанова
-
100 лева



13. 
Еленка Николова Галинова
-
200 лева



14.
Стоян Недков Стоянов

-
200 лева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:


7. Фикрие Мустафова Имамова


8. Младен Йорданов Асенов


9. Атче Мехмедова Шерифова


10. Марийка Христова Колева


11. Пламен Александров Асенов


12. Шевкие Шефкетова Сабриева

Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред.


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


Няма постъпили питания. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и второто  заседание на Общински съвет Попово.

 Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: 

................................................






                            



       / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /





ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:


...................................................










 
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /





ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:


...................................................










                 / ЗЕХРА  МУСТАФОВА /


Гл. специалист  „ОбС”:
................................................









                    / Н. ЗДРАВКОВА /
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