
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    № 24

Днес 24.07.2013 г. / четвъртък /  в залата на втория етаж на Община  Попово се 
проведе двадесет и четвъртото заседание на ОбС – Попово.

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

На заседанието присъстват 20 общински съветника, имаме кворум и можем да 
вземаме решения. Откривам двадесет и четвъртото заседание на ОбС Попово.

На заседанието присъстват зам. кмета на Община Попово инж. Милена 
Божанова, зам. кмета Трифон Трифонов, служители от общинската администрация, 
журналисти.

Писмени уведомления за отсъствие от заседанието постъпиха от общинските 
съветници Валентин Русчев, Веселин Несторов, Зехра Мустафова, Ивелина Андреева и 
Стефан Иванов .

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

В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на Общината д-р 
Людмил Веселинов относно: Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на 
Община Попово за 2013 година.

Предлагам тя да влезе като точка 14 от Дневния ред. Който е съгласен с направеното 
предложение, моля да гласува.

Гласуваме ЗА :
ЗА - 20
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - 0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:

1. Обявяване на сградата на НЧ „Просвета-1894”, село Водица за сграда с местно 
историческо и културно значение.
2. Обявяване на сградата на НЧ „Възраждане – 1924” кв. Невски, гр. Попово за 
сграда с местно историческо и културно значение.



2

3. Обявяване на сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1882”, гр. Попово за 
сграда с местно историческо и културно значение.
4. Обявяване на сградата на Дом на културата, гр. Попово за сграда с местно 
историческо и културно значение.
5. Относно  откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект 
общинска собственост чрез публичен търг.
6. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2013 г., приета с Решение № 211 по протокол № 18 от 31.01.2013 г.
7. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг.
8. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, 
заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на 
Община Попово.
9. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска 
собственост на язовир: „Ковачевец” с цел на ползване „Аквакултури и свързаните 
с тях дейности”.
10. Относно приемане на Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската 
програма за опазване на околната среда, предприети от Община Попово за 2012 
година.
11. Определяне размера на парично обезщетение след придобито право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст на д-р Иван Николов Гущанов – временно 
изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД.
12. Съответствие на проекто - предложение „Създаване на детски занимателен и 
увеселителен парк на открито в гр. Попово” с приоритетите на Общинския план за 
развитие на община Попово за периода 2007-2013 г.
13.  Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Осигуряване на 
ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез изграждане на 
Център за настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Оперативна 
програма „Регионално развитие 2007-2013”, Договор № BG161PO001/1.1-
12/2011/034.
14. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 
2013 година.
15. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 22
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -   0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници, оттеглям 

8-ма точка от Дневния ред във връзка с предложената ви за обсъждане Наредба, поради 
необходимост от доработване и допълнителни обсъждания.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Благодаря на г-жа Божанова, като вносител има право на това, Ние приехме 
дневния ред – просто 8-ма точка няма да бъде разглеждана.

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред 
1. Обявяване на сградата на НЧ „Просвета-1894”, село Водица за сграда с местно 
историческо и културно значение.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Тъй като първите 4 точки са идентични по текст и по характер аз предлагам да 
изслушаме становищата на комисиите и по 4 точки съвместно.

Давам думата за становище по първите 4 точки на председателя на ПТ 
„Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна 
уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник

Нашата комисия единодушно подкрепя 1, 2, 3 и 4 точки от дневния ред с проекта 
за решение към тях. Като ОбС ние трябва да решим въпроси от местно значение, които 
не са от изключителна компетентност на други органи и да определим политиката за 
изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 
17 определени със закон. А чл. 17 ни сочи, че местното  самоуправление се изразява в 
право и реална възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават 
самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна 
компетентност в сферата на развитие и устройство на територията на общината и в 
сферата на културата съгласно разпоредбата на чл. 17 ал. 1 т.2 и 5.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

На заседанието си вчера ПК с 4 гласа ЗА единодушно подкрепя и четирите точки, 
които са ни предоставени.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, зачитам проекта за решение по първа точка:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Обявява сградата на НЧ "Просвета -1894", село Водица, за обществена сграда с 
местно историческо и културно значение.

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.

Тодор Тодоров – общински съветник
Уважаеми колеги, ще разгледаме 4 точки, които са идентични. Това е 

продължение на решение, което вземахме на предишни сесии. Не знам така ли ще 
продължаваме или да обявим всички сгради на всички читалища за културни ценности. 
Защото имам чувството, че там където трябва да се реализира определен проект там 
сградата веднага става с много важно историческо и културно значение. Мисля, че това, 
нямам нищо против, ще го подкрепим предложението за решение, но имам чувството че 
се действа избирателно и се обявяват тези сгради също избирателно, като се гледа все 
пак кой стои в управлението на тези настоятелства и, че тези проекти се реализират също 
избирателно. Това е единственото притеснение, което имам. Не че аз и нашата група 
имаме нещо против това да става, но все пак според мен мисля, че не е коректно, когато 
някой разработи един проект и веднага след това ние да обявим сградата за историческа 
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и културна ценност на общината. Някак си ми се струва, че се прави изкуствено всичко 
това. Не знам дали няма да ни изиграе в един определен момент.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Само една реплика към г-н Тодоров. Това че се действа избирателно – има те ли 
нещо пред вид, някой, който да е пожелал да бъде, да е отхвърлен, да е имал желание, а 
някой да не го е одобрил проекта? Аз така го разбирам , всички които са пожелали да 
участват в тази програма са участвали и ние в момента ги одобряваме. А лично моето 
мнение е че няма нищо лошо да обявим читалищата за историческо и културно значение, 
сгради, защото те наистина са такива. Те са храмове на културата и на просветата.

Други желаещи да се изкажат.
Костадин Димитров – общински съветник

Аз така и не разбрах какъв е механизма за обявяването на тези сгради, в кого е 
инициативата всъщност? Защо примерно Дриново не фигурира там, даже не знам дали 
има но питам?
Магдалена Радева – общински съветник

Колеги, от вашите въпроси, извинявайте, но оставам с впечатление, че никой не е 
прочел докладната записка.  Става въпрос, за това, че читалищата в 4 докладни записки 
са кандидатствали с тяхно предложение по мярка 323 от Стратегията за местно развитие 
на Фондация МИГ Попово. Поканата за кандидатстване беше обявена на 14 януари и 
приема на проекти приключи на 15 април. Всеки, който е пожелал и е имал желание да 
кандидатства, поканата е публична и в Местен вестник беше публикувана, и на сайта на 
Общината, и на сайта на МИГ-а, бяха правени информационни срещи по селата с всички 
читалища, всички читалищни секретари са запознати с програмата. Ако някой е проявил 
желание можеше да кандидатства. Това са кандидатите и съгласно изискванията на Фонд 
ЗЕМЕДЕЛИЕ, част от документите, които се изискват е и това решение, че сградата е 
местно историческо и културно значение и затова са внесени тези докладни за да можем 
да отговорим на изискванията на ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ.. Искам да кажа, че специално по 
тази мярка 323 нямаме отхвърлен кандидат. Всички, които са кандидатствали са 
получили финансиране, е може би не на 100 % , на някои в рамките на бюджета е била 
редуцирана сумата, но  всеки кандидат е получил финансиране. Предстои подписване на 
договор с Ковачевец и Водица, които бяха първите кандидати от миналата година. 
Останалите Читалище Попово и Дом на културата са кандидати за 2013 година. По 
въпроса за това дали могат да се обявят и другите сгради на читалища би могло според 
мен без да съм юрист, но пък това може би ще попречи за някои други дейности, които 
могат да се извършват в Читалищата, затова само за да го обявим една сграда за сграда с 
местно историческо и културно значение е безсмислено.
Катя Грибнева – общински съветник

Тук се каза, че няма избирателност. Аз разбира се няма да опонирам, тъй като по 
тази мярка Читалището в Светлен мисля, че само се интересувахме, не сме представяли 
проект и само да вметна тъй като в началото се искаше от Фонд Земеделие да има 
собственост върху сградите, явно след това е предприета едно заобиколно изискване за 
това обявяване на сградите, но това че има избирателност има. Защото най-напред по 
мярка Регионално развитие имахме готов проект за шестотин и няколко хиляди лева в 
Светлен за читалището. Е стигнахме почти до края и накрая изпуснахме влака. Направи 
се в Марчино, където никой не влиза между другото, но както и да е. Също тази година 
почти вече се бяхме поздравили, тъй като спешно се нуждае читалището от ремонт 
заради наводненията с един готов проект, който тук в общината беше подготвен, но по 
друга Мярка 312 мисля беше и в последния момент пак се оказа, че не е за нас. Така, че 
не искам да се заяждам, но има известна такава нотка на не знам .....
Костадин Димитров – общински съветник

Искам първо да благодаря на Магдалена Радева  за компетентното обяснение. 
Смятам, че тук има достатъчно грамотни хора в ОбС за да ни се обяснява така подробно. 
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Благодаря още веднъж за това, че всеки който е пожелал е имал условията и 
възможността да кандидатства по тези проекти и смятам че е безсмислено да 
коментираме повече този въпрос.
Тодор Тодоров – общински съветник

Аз също искам да благодаря, защото това все пак трябваше да се чуе и наистина 
след като всички читалища са можели да кандидатстват, това наистина е направено 
както трябва. Поздравления за това нещо.

Аз още един път искам да изразя съмнението си, че ние като ОбС сме орган, 
който може да излиза с такова решение да обявяваме сгради с историческо и културно 
значение. Аз мисля, че това може да го направим, ако използваме определени експертни 
групи, които имат право да дават такава оценка, да ни предложат това нещо за решение 
и ние тогава да го вземем. Защото бих казал и сигурно няма да излъжа, че доста хора от 
нас може би не са и виждали някои читалища какво представляват. А те гласуват да се 
обяви тази сграда с историческо и културно значение. Може и така да се случи, защото в 
края  на краищата за да определиш така една сграда трябва да имаш определен ценз. И 
този ценз трябва да отговаря на съответното предназначение, да може да изразиш 
мнение. Ние просто всичко това го правим според мен строго формално. Ето това е 
нещото, просто трябваше да имаше групи, които да излязат с това предложение и ние да 
го утвърдим, хора – експерти, които могат да кажат това нещо така ли е или не. Поне да 
го направим както трябва. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Г-н Тодоров, аз отново ще си позволя да изразя собствено мнение. Мисля, че в 
момента бъркаме няколко направления в това отношение. Ние в момента обявяваме не 
самата сграда като сграда за архитектура. Ние обявяваме нейното предназначение. Това 
може ОбС да направим.
Магдалена Радева – общински съветник

Аз мисля, че г-жа Денева ни цитира основанието от закона на което ние можем да 
вземем това решение. Там не се изисква оценка, експерти, ние не правим оценка на 
сградата. Ние даваме статут на сградата. И мисля, че г-н Тодоров като член на 
настоятелство на читалище знае какво е записано в Устава на всяко едно читалище. Че 
то е средище на културата. И от тук нататък смятам, че коментарите са безпредметни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Мисля да прекратим разискванията. Има ли други желаещи да се изкажат. Не 
виждам

Преминаваме към гласуване на решението по докладната.

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

Гласуваме ЗА: 

ЗА - 24
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 294   
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На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Обявява сградата на НЧ "Просвета -1894", село Водица, за обществена сграда с 
местно историческо и културно значение.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Обявяване на сградата на НЧ „Възраждане – 1924” кв. Невски, гр. Попово за 
сграда с местно историческо и културно значение.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Чухме становищата на комисиите, сега ви зачитам проекта за решение:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Обявява сградата на НЧ “Възраждане – 1924” кв.Невски, гр.Попово, за 
обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Има ли желаещи да се изкажат по този проект за решение. Не виждам.

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

ЗА - 24
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 295

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Обявява сградата на НЧ “Възраждане – 1924” кв.Невски, гр.Попово, за 
обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Обявяване на сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1882”, гр. Попово за 
сграда с местно историческо и културно значение.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 17, ал. 1,т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ

1. Обявява сградата на НЧ “Св.св. Кирил и Методий – 1882” гр.Попово, за 
обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Има ли желаещи за изказване. Не виждам.

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 № 296

На основание чл. 17, ал. 1,т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от 
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Обявява сградата на НЧ “Св.св. Кирил и Методий – 1882” гр.Попово, за 
обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.
4. Обявяване на сградата на Дом на културата, гр. Попово за сграда с местно 
историческо и културно значение.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Зачитам ви проекта за решение:
На основание  основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, 

ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Обявява сградата на „Дом на културата“- гр. Попово, за обществена сграда с 
местно историческо и културно значение.

Има ли желаещи за изказване? .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.
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 297

На основание  основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, 
ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Обявява сградата на „Дом на културата“- гр. Попово, за обществена сграда с 
местно историческо и културно значение.

Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
5. Относно  откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект 
общинска собственост чрез публичен търг.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

ПК проведе вчера своето заседание от 16 часа. Присъстваха 4 общински 
съветника. С 4 гласа ЗА подкрепихме единодушно докладната записка.
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

На насроченото вчера заседание на комисията присъствахме двама човека. На 
основание чл. 51 ал. 1 от Правилника за работа на ОбС, цитиран от г-н Хасан Хасан ПК 
нямаше право да заседава и не проведе заседание.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Благодаря на г-жа Радева. Всъщност комисията няма становище по нито една от 
точките, по които сме ви възложили да дадете, което ми дава основание аз повече да не 
ви дам думата за становище.

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

Ръководената от мен комисия заседава в пълен състав. Подкрепяме единодушно 
докладната по точка 5. Касае се за обект общинска собственост, който следва по 
разпоредбата на чл. 32 т. 5 ал. 3 като обект по чл. 1 ал. 2  т. 4, 5 и 6 да се продават чрез 
публичен търг. Посочени са много нормативни указания, които трябва да бъдат спазени, 
правни норми, като Договорът за приватизация се сключва при продажба чрез публичен 
търг с явно наддаване в срок 30 дни от решението, което ще вземем като ОбС. И ако в 
този срок не бъде сключен договорът за приватизация по вина  на участника спечелил 
търга, органа за приватизация въз основа на доклад от тръжната комисия взема решение 
за даване на нов срок 30 дни за сключване на нов договор с класирания на второ място 
участник. В този смисъл е и нашето решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Позволете ми да зачета проекта за решение: 
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На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и 
приватизационни оценки, чл. 1  ал. 2 т. 3, чл. 4 ал. 2 и чл. 32 ал. 3 т. 1 от 
ЗПСК/Закон за приватизация и следприватизационен контрол/, чл. 2 ал. 1 т. 1, чл. 3 
ал. 3, чл. 5, чл. 7, чл. 8 ал. 1, 2 и 3, чл. 10 ал. 1, чл. 16,   чл. 36, чл. 37 и чл. 39  от 
НТК/Наредбата за търгове и конкурси/, Общинският съвет

РЕШИ

1. Приема      приватизационните      оценки  и      правни       анализи   на     обекти:
1.1.”Обект №13А” в сграда „Аптека, складова база, хирургия” с идентификатор 
№57649.503.3686.1 , със ЗП-19,45 кв.м., заедно с 2,19% идеални части на сградата, с 
АОС№1346/28.12.2006 г.- 4120,00 лв;
1.2.”ОБЕКТ №14” в сграда”Аптека, складова база, хирургия” с идентификатор 
№57649.503.3686.1, със ЗП 10,36 кв.м. , заедно с 1,17% идеални части от сградата, с 
АОС№1347/28.12.2006 г. -1660,00 лв;

2. Да се проведе публичен търг за приватизация на   обектите по т.1 .- при 
следните условия:

2.1. За обект №13А:
2.1.1.Начална  тръжна цена – 4120,00 лв. 
2.1.2. Стъпка за наддаване-200,00 лв.
2.1.3. Депозит -412,00 лв.

2.2. За обект№14:
2.2.1. Начална тръжна цена-1660,00 лв.
2.2.2. Стъпка за наддаване- 100,00 лв.
2.2.3. Депозит- 166,00 лв.

3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.

3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на 
Решението в “Държавен вестник” в стая 209 на общината, след представяне на документ 
за внесена сума от 100,00 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят , съдебно 
решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при 
упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/общо за двата 
обекта- 578,00 лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка 
BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS BGSF на ОББ-Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните документи до 15-тия ден от обнародване на 
решението в “ДВ”.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия ден 
от обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки присъствен ден , след 
представяне на документ за закупена тръжна  документация.
3.6. Обектите се предлагат за лекарски кабинет в комплект двата.
3.7. При  неявявяне на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 20 
дни.

4. Упълномощава  Кмета на Общината по  чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи 
комисия за провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на 
второ място   и сключи  договора  за приватизация.
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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 ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ОТСЪСТВА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ОТСЪСТВА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ОТСЪСТВА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ОТСЪСТВА
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 ЗА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ЗА
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 ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 24
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 298  

На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и 
приватизационни оценки, чл. 1  ал. 2 т. 3, чл. 4 ал. 2 и чл. 32 ал. 3 т. 1 от 
ЗПСК/Закон за приватизация и следприватизационен контрол/, чл. 2 ал. 1 т. 1, чл. 3 
ал. 3, чл. 5, чл. 7, чл. 8 ал. 1, 2 и 3, чл. 10 ал. 1, чл. 16,   чл. 36, чл. 37 и чл. 39  от 
НТК/Наредбата за търгове и конкурси/, Общинският съвет
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РЕШИ

1. Приема      приватизационните      оценки  и       правни       анализи   на     обекти:
1.1.”Обект №13А” в сграда „Аптека, складова база, хирургия” с идентификатор 
№57649.503.3686.1 , със ЗП-19,45 кв.м., заедно с 2,19% идеални части на сградата, с 
АОС№1346/28.12.2006 г.- 4120,00 лв;
1.2.”ОБЕКТ №14” в сграда”Аптека, складова база, хирургия” с идентификатор 
№57649.503.3686.1, със ЗП 10,36 кв.м. , заедно с 1,17% идеални части от сградата, с 
АОС№1347/28.12.2006 г. -1660,00 лв;

2. Да се проведе публичен търг за приватизация на   обектите по т.1 .- при 
следните условия:

2.1. За обект №13А:
2.1.1.Начална  тръжна цена – 4120,00 лв. 
2.1.2. Стъпка за наддаване-200,00 лв.
2.1.3. Депозит -412,00 лв.
2.2. За обект№14:
2.2.1. Начална тръжна цена-1660,00 лв.
2.2.2. Стъпка за наддаване- 100,00 лв.
2.2.3. Депозит- 166,00 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.

3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на 
Решението в “Държавен вестник” в стая 209 на общината, след представяне на документ 
за внесена сума от 100,00 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят , съдебно 
решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при 
упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/общо за двата 
обекта- 578,00 лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка 
BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS BGSF на ОББ-Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните документи до 15-тия ден от обнародване на 
решението в “ДВ”.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия ден 
от обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки присъствен ден , след 
представяне на документ за закупена тръжна  документация.
3.6. Обектите се предлагат за лекарски кабинет в комплект двата.
3.7. При  неявяване на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 20 
дни.

4. Упълномощава  Кмета на Общината по  чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи 
комисия за провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на 
второ място   и сключи  договора  за приватизация.

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост за 2013 г., приета с Решение № 211 по протокол № 18 от 31.01.2013 г.
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

ПК с  4 гласа ЗА подкрепихме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник

Нашата комисия подкрепя единодушно. Касае се за изпълнение на Стратегия по 
ал. 8, ОбС е приел годишна програма за управление и разпореждане на имотите 
общинска собственост по предложение на кмета на Общината – Съгласно тази стратегия 
тя може да бъде актуализирана през годината като при необходимост се извършва 
актуализация и на общинския бюджет. В докладната са описани общински нежилищни 
имоти, частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на 
общината или юридически лица на издръжка на общинския бюджет и могат да се 
отдават под наем на трети лица така както е изложено в решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и чл. 14 ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2013 г. както следва:

в раздел III се правят следните допълнения::
т. А - павилион  в  ПИ  с  ид. № 57649.503.1462  по   кадастралната     карта

гр.Попово с площ от 15 кв. м.
т. Б  - смесителни валове за глина;
        - грънчарско колело;
        - шмиргел за гравиране;
        - преса шнекова за тухли;
        - преса за саксии;
        - преса за заготовки ВЛШП;
                - преса за капаци и керемиди;
        - топкова мелница.

2. Утвърждава пазарни оценки на вещите както следва:
        - смесителни валове за глина - 120 лв.;
        - грънчарско колело – 80 лв.;
        - шмиргел за гравиране – 180 лв.;
        - преса шнекова за тухли – 1 680 лв.;
        - преса за саксии – 650 лв.;
        - преса за заготовки ВЛШП – 1 500 лв.;
        - преса за капаци и керемиди – 850 лв.;
        - топкова мелница – 350 лв.

3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване 
за определяне на наемателя и продажба на описаните по-горе вещи.

Имате ли въпроси по точката.
Тодор Тодоров – общински съветник

Това което прочетохте г-н председател е за определяне наемателя на описаните 
по-горе вещи. Продажбата изключва ли се от решението, защото тук пише и продажба на 
описаните по-горе вещи?
Красимира Славева – общинска администрация

Уважаеми общински съветници,
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В тази докладна записка се допълват два раздела – единият е отдаване под наем, 
който касае павилион намиращ се до пощата, бивш павилион за цветя и другото е вещи 
намиращи се в работилницата на бившия Керамичен техникум . Едното е за продажба, 
другото е за наем и търгът ще бъде проведен едновременно. 
Костадин Димитров – общински съветник

Аз разбрах господин Тодоров какво иска да каже, защото в случая ако примерно 
аз имам някакви претенции и не искам да гласувам ЗА продажбата няма как да го 
направя. За това става въпрос. За два различни обекта става въпрос по два различни 
повода. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Така е преценил вносителя, така е внесена докладната. Има ли други въпросивъв 
връзка с тази точка? Няма. 

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ОТСЪСТВА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ОТСЪСТВА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ОТСЪСТВА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ОТСЪСТВА
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 ЗА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ЗА
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 ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 24
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 299

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и чл. 14 ал. 1 от Закона за 
общинската собственост, и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ

1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост за 2013 г. както следва:

в раздел III се правят следните допълнения::
т. А - павилион  в  ПИ  с  ид. № 57649.503.1462  по   кадастралната     карта

гр.Попово с площ от 15 кв. м.
т. Б  - смесителни валове за глина;
        - грънчарско колело;
        - шмиргел за гравиране;
        - преса шнекова за тухли;
        - преса за саксии;
        - преса за заготовки ВЛШП;
                - преса за капаци и керемиди;
        - топкова мелница.

2. Утвърждава пазарни оценки на вещите както следва:
        - смесителни валове за глина - 120 лв.;
        - грънчарско колело – 80 лв.;
        - шмиргел за гравиране – 180 лв.;
        - преса шнекова за тухли – 1 680 лв.;
        - преса за саксии – 650 лв.;
        - преса за заготовки ВЛШП – 1 500 лв.;
        - преса за капаци и керемиди – 850 лв.;
        - топкова мелница – 350 лв.

3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване 
за определяне на наемателя и продажба на описаните по-горе вещи.

Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – 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

ПК с  4 гласа ЗА подкрепихме докладната записка.
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 с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет
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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 Имо             т № Площ Кат НТП АОС
Начална тръжна  
цена   лв/имот

Попово 57649.113.219 0,473 4 за зем.труд и отдих 11512 209
Попово 57649.113.240 0,600 4 за зем.труд и отдих 11527 285
Попово 57649.113.241 0,310 4 за зем.труд и отдих 11525 147
Попово 57649.113.244 0,497 4 за зем.труд и отдих 11513 220
Попово 57649.113.245 0,476 4 за зем.труд и отдих 11514 210
Попово 57649.113.255 0,511 4 за зем.труд и отдих 11515 226
Попово 57649.113.257 0,534 4 за зем.труд и отдих 11522 236
Попово 57649.113.259 0,485 4 за зем.труд и отдих 11516 214
Попово 57649.113.261 0,501 4 за зем.труд и отдих 11517 221
Попово 57649.113.263 0,508 4 за зем.труд и отдих 11523 225
Попово 57649.113.268 0,507 4 за зем.труд и отдих 11518 224
Попово 57649.113.269 0,650 4 за зем.труд и отдих 11519 287
Попово 57649.113.270 0,526 4 за зем.труд и отдих 11520 232
Попово 57649.113.271 0,546 4 за зем.труд и отдих 11521 241
Попово 57649.113.302 0,567 4 за зем.труд и отдих 11524 273
Попово 57649.113.507 0,425 4 за зем.труд и отдих 11526 202
Попово 57649.112.140 0,904 4 за зем.труд и отдих 11571 429
Садина 037091 0,809 6 Лозе/изкоренено/ 5380 192

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

Имате думата за въпроси. Няма желаещи.

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

Гласуваме ПОИМЕННО :

1. Бехти Емурлов Бейтулов ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ОТСЪСТВА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ОТСЪСТВА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ОТСЪСТВА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ОТСЪСТВА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
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15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ЗА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ЗА
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 ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 24
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 300

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 с 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 Имо             т № Площ Кат НТП АОС
Начална тръжна  
цена   лв/имот

Попово 57649.113.219 0,473 4 за зем.труд и отдих 11512 209
Попово 57649.113.240 0,600 4 за зем.труд и отдих 11527 285
Попово 57649.113.241 0,310 4 за зем.труд и отдих 11525 147
Попово 57649.113.244 0,497 4 за зем.труд и отдих 11513 220
Попово 57649.113.245 0,476 4 за зем.труд и отдих 11514 210
Попово 57649.113.255 0,511 4 за зем.труд и отдих 11515 226
Попово 57649.113.257 0,534 4 за зем.труд и отдих 11522 236
Попово 57649.113.259 0,485 4 за зем.труд и отдих 11516 214
Попово 57649.113.261 0,501 4 за зем.труд и отдих 11517 221
Попово 57649.113.263 0,508 4 за зем.труд и отдих 11523 225
Попово 57649.113.268 0,507 4 за зем.труд и отдих 11518 224
Попово 57649.113.269 0,650 4 за зем.труд и отдих 11519 287
Попово 57649.113.270 0,526 4 за зем.труд и отдих 11520 232
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Попово 57649.113.271 0,546 4 за зем.труд и отдих 11521 241
Попово 57649.113.302 0,567 4 за зем.труд и отдих 11524 273
Попово 57649.113.507 0,425 4 за зем.труд и отдих 11526 202
Попово 57649.112.140 0,904 4 за зем.труд и отдих 11571 429
Садина 037091 0,809 6 Лозе/изкоренено/ 5380 192

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

Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
Материалът по осма точка беше оттеглена от вносителя.

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска 
собственост на язовир: „Ковачевец” с цел на ползване „Аквакултури и свързаните 
с тях дейности”.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово

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

С пет гласа  „ЗА”  ПК подкрепяме издаване на Разрешително за ползване на воден 
обект публична общинска собственост с. Ковачевец.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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, буква «б» чл. 61-67 от Закона за водите, 
Общинският съвет

РЕШИ

            Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на 
«Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект» за обект публична 
общинска собственост язовир „Ковачевец” разположен в имот с кадастрален 
№000082 с площ 13,181дка в землището на с. Ковачевец, ЕКАТТЕ 37469, Община 
Попово.

Имаме ли 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 ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ОТСЪСТВА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ОТСЪСТВА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ОТСЪСТВА



18

10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ОТСЪСТВА
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 ЗА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ЗА
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 ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 24
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 301

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

РЕШИ

            Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на 
«Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект» за обект публична 
общинска собственост язовир „Ковачевец” разположен в имот с кадастрален 
№000082 с площ 13,181дка в землището на с. Ковачевец, ЕКАТТЕ 37469, Община 
Попово.

Преминаваме към десета точка от Дневния ред.
10. Относно приемане на Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската 
програма за опазване на околната среда, предприети от Община Попово за 2012 
година.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово

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

Нашата комисия проведе редовно заседание вчера от 13.30 часа. Присъстваха 4 
членове на комисията  С 4 гласа ЗА приемаме предложението за решение.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие  на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник

Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение. Касае се съгласно Закона за опазване на околната среда за разработена 
програма за опазване на околната среда за съответната община. Съгласихме се, че тя е в 
съответствие с Указанията на Министъра на околната среда и водите и съгласно 
разпоредбата на чл. 79 ал. 5 кмета на общината ежегодно внася в ОбС отчет за 
изпълнение на програмата за околна среда, а при необходимост и предложение за 
нейното актуализиране и допълване. Същите отчети, които днес ще се утвърдят се 
предоставят за информация в Регионален инспекторат за опазване на околната среда и 
водите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги зачитам проекта за решение: 
.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от 
Закона за опазване на околната среда , Общинският съвет

РЕШИ

  Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за 
опазване на околната среда, предприети от Община Попово през 2012г.,  съгласно 
Приложение 1,  в изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната 
среда. 
  

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

Тодор Тодоров – общински съветник
Уважаеми колеги, програмата е направена много добре. Това е като отчет, за 

дейностите, които са изпълнени. Това което е написано е написано добре. Има много 
неща, които са направени. Аз искам да акцентирам повече върху това, което не видях в 
отчета, какво е направено за отчитане замърсеността на въздуха в града и отчетено ли е 
каква замърсеност се отчита в южната ни промишлена зона. Знаем там, че се намира 
предприятие като „Фрештекс”, като „Роса”. И не на последно място искам да задам 
отново въпроса, който зададох преди една или две сесии – вярно ли е, че на територията 
на града ни в непосредствена близост в складове над „РИО” се съхраняват доста голямо 
количество химични отпадъци? Тези химични отпадъци са истинска бомба за града. Това 
влияе на околната среда. Искам просто да получа отговор вярно ли е това, тези отпадъци 
съхраняват ли се наистина по стандарт на съхранение и какво възнамерява Общината да 
направи за тях, защото аз мисля, че това е една от основните дейности за опазване на 
околната среда? Благодаря.
Лилия Ненова – общинска администрация

Ще започна да отговарям на втория ви въпрос, защото е по-сериозен. Относно 
съхранение в общински склад за пестициди на момента се съхраняват около 85 тона 
пестициди, които са преопаковани на два пъти, включително и миналата година имахме 
една комплексна проверка от представители на различни институции и имахме 
предписание за препакетиране на около 5 тона пестициди – течни и прахообразни. И 
тази дейност е извършена на сума 6400 лева. В момента пестицидите се съхраняват 
съобразно Наредба за съхранение на опасни вещества.

Въпроса за съхранение на пестицидите стои в цяла България на едно и също ниво, 
даже тези общини, които са успели да стигнат до финансиране и пакетираха, в момента 
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почти навсякъде те дават теч. Почти навсякъде има оплаквания и крайното решение на 
този проблем е изнасяне и изгаряне. В България нямаме такива инсталации. Такова едно 
изгаряне струва по приблизителна оценка на тези количества, които ние имаме 
.................... ние ще кандидатстваме и ще гледаме да ги махнем от града естествено. Но 
на момента са препакетирани, не са опасни, както се чува. Спазени са всички условия на 
безопасност на съхранение на тези вещества. 

По първия ви въпрос относно дейността на „Фрештекс” и „Роса” – Регионалната 
инспекция по опазване околната среда и водите – Шумен инспектира редовно тези 
предприятия за качество на въздуха, за качество на пречистване на отпадъчни води – в 
случая за „Фрештекса”. Тяхната пречиствателна инсталация не отговаря на капацитета и 
на вида на технологичния процес, който има във фабриката, но знам че имат един проект 
– движат го за реконструкция на тази пречиствателна инсталация. Предполагам, че и 
този проблем ще бъде решен, но ако при проверките на РИОСВ имаше някакви 
фрапиращи нарушения те щяха да затварят предприятията и да имат санкции, а за 
момента не знам да имат санкции относно такива замърсявания. Това е което аз мога да 
ви кажа. Понеже Общината не разполага и не може да извършва  такива лабораторни 
изследвания нито на въздуха нито на качеството на водите. Това е приоритет на 
специализирани лаборатории.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Благодаря на г-жа Ненова, аз също мисля, че това не е работа на Общината да се 
занимава с тези неща, по-скоро си има специализирани органи, които трябва да 
проверяват и ако има нещо нередно да сигнализират. Други въпроси по отношение на 
докладната ?
Христо Дюкенджиев – общински съветник

Искам да попитам за основен ремонт Медовина – Посабина – 104 хиляди лева са 
посечени – да няма тук някаква грешка.
Лилия Ненова – общинска администрация

Тази информация относно основните ремонти е получена от Инвеститорския 
контрол и са проверени от Директора на Дирекция и предполагам, че информацията е 
коректна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Ще бъде проверено и ще ви бъде отговорено. Други въпроси има ли?
Катя Грибнева – общински съветник

Ами тук във връзка с разделното събиране е казано,...... но се оказа, че цветните 
съдове не знам защо един ден бяха отнети и тъкмо се научиха хората разделно да 
събират и то доста трудно ги научихме особено по селата и сега изведнъж никой не дава 
обяснение защо ги взеха, някои казват, че дори да ги отделяме отпадъците после накрая 
отиват на едно место. Все пак беше хубаво да си останат, не знам, някакъв отговор по 
въпроса..?
Лилия Ненова – общинска администрация

Разделно събиране сме въвели 2009 година на територията на общината. Като 
бяха обхванати 11 от по-големите села в Общината бяха включени в тази система. Но 
поради тази причина, че работим с фирма, която безвъзмездно предлага тази услуга и ни 
изпратиха едно писмо, че имат намерение да изтеглят контейнерите от селата. Ние 
написахме възражение съответно, но те настояваха да изтеглят понеже не е била 
ефективна събираемостта на отпадъците, с което ние не сме съгласни. Сега в момента 
имаме преписка с Министерството, понеже то им дава лиценз на тези фирми да 
извършват тази дейност и фактически тези фирми се захранват от такса, която плащат 
предприятията, които използват в своето производство опаковки. И ние нямаме никакви 
финансови инструменти, с които да им повлияем. Затова търсим съдействие на 
Министерството. Това е в разрез с националната политика да се обхване по-голям 
процент от населението с тази система. Но на момента е така – изтеглиха ги и не можем 
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да ги спрем. Нито контейнерите са наши, нито имаме някакви финансови обвързаности с 
тях. Това е проблем и на нормативната база също. Ще се борим даже би трябвало тук до 
5 години да има във всички населени места такава система. Имаме подписан договор с 
тях, но той е договор за сътрудничество и не предполага никакви финансови 
задължения. Задълженията им са да вдигат контейнерите и да ги разположат по 
определена схема на 400 жители се полагат 2 жълти и един зелен контейнер. Но те си 
водят своята политика, имат лоби в Министерството тези фирми, те не са много – 7 на 
брой са и много трудно се работи с тях. Схемата по която се полагат на определен брой 
жители се променя, сега в момента е променена. Но закона не дава категорично 
становище да е обхванато цялото население. Трябва постепенно с годините да се 
обхваща по-голям процент от населението. В случая те нарушиха този принцип и ние 
сезирахме и Министерството. Само те могат да повлияят, понеже те им издават тези 
лицензии за тази дейност.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Да благодаря. Както всичко в държавата, така и това не е уредено достатъчно 
добре. Други въпроси има ли ?
Тодор Тодоров – общински съветник

Аз искам да благодаря на г-жа Ненова за отговора който получих. Най-после 
някой се осмели да каже нещо по този въпрос. Това, което научих е важно, че този склад 
е общински и тези пестициди са 85 тона. Мен ме учудва факта, че просто са извършени 
дейности, а не са описани в този Отчет. И не само в този и в предния, когато 
разглеждахме действията на Гражданска защита в тази насока, никъде не се спомена, че 
има такъв склад, че има такива отпадъци и че са предприети определени действия за да 
се съхраняват те както трябва. Това е нещото, което ме притесняваше и продължава да 
ме притеснява, че ние бягаме и не включваме тези неща в Отчетите, които приемаме.
Лилия Ненова – общинска администрация

Една бележчица искам да кажа само. В предходния Отчет за управление на 
отпадъци в Общината е описана тази дейност, че сме я извършили. И не искахме да се 
повтаряме, затова не сме го включили и в този отчет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси? Не виждам. Съгласни сме, че изчерпахме темата и можем да 
преминем към гласуване.

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 18
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    6

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 302

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от 
Закона за опазване на околната среда , Общинският съвет

РЕШИ
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  Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за 
опазване на околната среда, предприети от Община Попово през 2012г.,  съгласно 
Приложение 1,  в изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната 
среда. 
  

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Определяне размера на парично обезщетение след придобито право на пенсия за 
осигурителен стаж и възраст на д-р Иван Николов Гущанов – временно 
изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

ПК с 4 гласа ЗА 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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги зачитам проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

На основание чл. 21, ал.1. т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и договор сключен на 21.12.2011г. 
между Община Попово и д-р Иван Гущанов, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя парично обезщетение на д-р Иван Николов Гущанов - временно 
изпълняващ длъжността Управител на “МБАЛ Попово” ЕООД за придобито право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 2 (две) месечни заплати;

2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи допълнително писменно 
споразумение (анекс) с д-р Иван Николов Гущанов - временно изпълняващ 
длъжността Управител на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД към договор за възлагане 
управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско 
имущество “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД за изплащане на обезщетението по т. 1. 

Имате думата за въпроси по това предложение. Няма желаещи. 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.
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 303      

На основание чл. 21, ал.1. т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за 
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в 
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в 
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и договор сключен на 21.12.2011г. 
между Община Попово и д-р Иван Гущанов, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя парично обезщетение на д-р Иван Николов Гущанов - временно 
изпълняващ длъжността Управител на “МБАЛ Попово” ЕООД за придобито право 
на пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 2 (две) месечни заплати;

2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи допълнително писменно 
споразумение (анекс) с д-р Иван Николов Гущанов - временно изпълняващ 
длъжността Управител на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД към договор за възлагане 
управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско 
имущество “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД за изплащане на обезщетението по т. 1. 

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.
12. Съответствие на проекто - предложение „Създаване на детски занимателен и 
увеселителен парк на открито в гр. Попово” с приоритетите на Общинския план за 
развитие на община Попово за периода 2007-2013 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

Нашата комисия с 4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Нашата комисия с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не подкрепя 
докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Аз лично съм изненадан от решението на тази комисия. Зачитам ви проекта за 
решение:

На основание  чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Дейностите по проект „Създаване на детски занимателен и увеселителен парк на 
открито в гр.Попово“, кратко име "Увеселителен обект", отговарят на приоритетите на 
Общиснкия план за развитие на община Попово за периода  2007-2013 година:

Приоритет 3: Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на 
местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на 
социалната интеграция
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Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно 
наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал.

Мярка 3.1.3.: Изграждане, реконструкция и подобряване на туристическа 
инфраструктура

Имате думата за въпроси и коментари. Много бих се радвал, ако някой ми разясни защо 
не подкрепяме една инициатива, която след себе си води инвестиция, нови работни 
места и най-важното ангажимент, реализация на младите хора.
Тодор Тодоров – общински съветник

Разбира се, че никой няма против това нещо, просто опира до това къде се прави. 
И съобразено ли е то с хората, които живеят наоколо. Това знаем от предния път, че това 
се намира между блокове, двата блока са с по три входа, оградено е навсякъде с блокове 
и живущи там този въпрос го поставихме още на предното обсъждане, защото това 
решение не е първото, което вземаме по тази точка. Искам да знам направиха ли се общи 
събрания, има ли решение на живущите там за одобрение на този проект, защото ако ние 
го реализираме и се направят съответните граждански подписки, тогава може да се 
окаже, че сме направили нещо, което няма да може да работи там. Ако ние имаме 
съгласието на живущите там и то се изразява, знаем че всички имат колективна 
собственост върху жилищата, които имат, всеки един вход си има домоуправител, могат 
да се направят общи събрания и се изрази становището на живущите. Единственото, 
нещо което ме притеснява, е да не реализираме нещо, което впоследствие да го спрем, 
поради гражданските искания на живеещите наоколо. Или трябва като направим този 
увеселителен парк да направим от 2до 4 когато е времето за почивка, той да не се 
използва. Това искам да кажа, дали няма по-подходящо място за реализация на този 
детски увеселителен парк, там където няма да пречи на хората и ако, той е свързан с 
хората защо не искаме тяхното мнение. За пореден път не се съобразяваме със 
живущите. Аз мисля, че това е важно.
Магдалена Радева – общински съветник

Уважаеми господин Тодоров, вашия въпрос в случая не касае докладната записка, 
тъй като решението къде да бъде този увеселителен парк е взето – мястото е определено, 
договор има сключен, цитиран е тук, вписан е в агенцията по вписвания и вече е много 
късно за вашия въпрос. Самата докладна записка изисква от нас да вземем решение дали 
този проект съответства на приоритетите на Общината, те са изброени в докладната. Ако 
вие виждате, че те не съответстват на дейностите на проекта, да съгласна съм да ги 
коментираме.

А що се касае това, дали трябва да се съгласува или не със живущите – вашето 
изказване е малко провокативно. Вие искате да има протести граждански срещу един 
проект, който касае децата в Попово. Не мога да си обясня вашето исказване. 
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС

Аз мисля, че е излишно това, което в момента коментирате, защото блока има три 
входа, не знам колко жители, ами нали тези деца са точно на тези хора, ние да си 
убиваме децата ли , нали за това се прави, или май ние трябваше да направим 
обсъждането на тази точка с прожектирането на филма „Войната на таралежите”. Да се 
върнем 35 години назад в годината на детето. Да. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Все пак става дума за детска площадка, а не за индустриално предприятие.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово

Ние в момента решаваме дали съответства на приоритетите на плана за развитие 
на Общината.
Тодор Тодоров – общински съветник

От групата съветници на ГЕРБ искам почивка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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В момента обсъждаме точка, по средата на точката как да дам почивка. 
Тодор Тодоров – общински съветник

Само в режим на гласуване не се дава почивка. Мисля, че това е важно за 
гласуването. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Все пак ние не сме приключили обсъждането.
Венетка Колева – общински съветник

Унажаеми колеги, аз искам да попитам тук във връзка с изграждането на тази 
детска площадка. Ние знаем че по проекти в кв. Запад, на Гагарин и на много други 
места вече са изградени и открити такива детски площадки. Искам да попитам имаме ли 
ние възражения там от граждани, че има изградени детски площадки и защо си мислим, 
че като изградим това, ще имаме възражения. Къде да играят тези деца? И къде да 
направим това нещо – на края на града ли, или в гората ? Да ги изолираме.
Мая Димитрова – общински съветник
Много ви моля, искам всички ясно да направят разлика между игрище за баскетбол и 
увеселителен парк. Сериозно.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово

Господни председател,
Дами и господа общински съветници,
Мисля, че продължаваме да се отклоняваме от същността на докладната записка. 

Какво решение вземаме. В случая трябва да се вземе решение дали предложението, 
направено от Фондация „Детско царство” отговаря на Общинския план за развитие. И 
ние какво ще кажем – не, не отговаря, въпреки, че то отговаря, защото евентуално би се 
нарушил обществения ред и тези детски съоръжения биха попречили на живущите? 
Много моля вникнете в същността на докладната записка. Не мисля, че тези дебати, 
които се правят тук и сега трябва да се случват  Докладната започва през изминалата 
година, ако е имало такива притеснения, то би следвало да се реши тогава. 

В случая конкретната докладна е дали предложението съответства на Общинския 
план – какво ще гласувате – „не не съответства ли?”
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Господин Тодоров, аз имам предложение, наистина в интерес на това да вземем 
правилното решение да ви дам 10 минути почивка.
Тодор Тодоров – общински съветник

Искам да репликирам г-жа Божанова така малко се изказа, малко взе да ни се кара 
по едно време. Ами то затова сме ОбС за да дискутираме нещата и това, че е от предния 
път никой не е взел мерки, за това което казахме тогава, защото това което го казваме не 
го казваме за първи път. Тогава изразихме същото опасение. Значи мога да кажа, че съм 
безкрайно учуден от г-жа Радева, тя да ме упрекне, че аз искам да правя граждански 
протести, аз искам да ги избегна тези граждански протести за разлика от нея. Какво 
искам да кажа – не става въпрос да направим нещо и след това да се чудим как да го 
задържим и какво да правим. Защо през това време не се направи това разяснение на 
хората? Толкова ли беше трудно да се мине по входовете, да се срещне с 
домоуправителите и да се иска тяхното мнение? Ние не сме свикнали да уважаваме 
гражданите в тази община. Никой няма против това, което говорите, против 
реализацията на този проект, против децата Въпроса е, че ние не уважаваме гражданите. 
Това искам да кажа. И ако направим нещо, което няма да работи после има ли смисъл от 
него? То няма да е единственото за нашата община.
Магдалена Радева – общински съветник

Господин Тодоров, вие като един общински съветник с будна съвест винаги 
предупреждавате за негативни явления, които могат да се случат, а вие преди една 
година изразихте същите опасения. Нашите сесии са публични, гледат се от гражданите 
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на Попово, не смятате ли, че ако някой би имал нещо против нашите решения той до 
сега би реагирал по някакъв начин. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Обявявам 10 минути почивка – бъдете точни
Моля за проверка на кворума. Присъстват 20 общински съветника, имаме кворум 

продължаваме дебатите по точка 12 от Дневния ред. Прекъснахме на някакъв етап 
разискванията, моля да ги продължим. Преди да пристъпим към гласуване има ли други 
желаещи да се изкажат в тази връзка? Всички мнения бяха чути, явно са доста 
противоположни, доста различни, в което няма лошо. Колеги има ли някой друг да се 
изкаже ? Няма.

В такъв случай преминаваме към гласуване  по тази точка.
Хасан Хасан – общински съветник

Ние – съветниците от РЗС няма да вземат участие в гласуването.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Нямате право, трябва по някакъв начин да изразите становище, нямате право да 
откажете гласуване, при условие, че участвате в заседанието.
Хасан Хасан – общински съветник

Добре тогава, ще напуснем заседанието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Гласуваме ЗА:
ЗА -   13
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 304     

На основание  чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 
от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Дейностите по проект „Създаване на детски занимателен и увеселителен парк на 
открито в гр.Попово“, кратко име "Увеселителен обект", отговарят на приоритетите на 
Общиснкия план за развитие на община Попово за периода  2007-2013 година:

Приоритет 3: Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на 
местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на 
социалната интеграция

Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно 
наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал.

Мярка 3.1.3.: Изграждане, реконструкция и подобряване на туристическа 
инфраструктура

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.
13.  Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Осигуряване на 
ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез изграждане на 
Център за настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Оперативна 
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програма „Регионално развитие 2007-2013”, Договор № BG161PO001/1.1-
12/2011/034.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги зачитам проекта за решение по тази точка:

На основание чл. 20 във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 2 и т. 6, чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 10 
от ЗМСМА и на основание чл. 13.4 от Общите условия към договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 
2007-2013” , Общинският съвет

РЕШИ

Дава разрешение на Кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров 
Веселинов да издаде Запис на Заповед в полза на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие” – Главна Дирекция „Програмиране на регионалното 
развитие” за сумата от 280 186,45 лева /двеста и осемдесет хиляди сто осемдесет и 
шест лева, 45 стотинки/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова 
помощ, като обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за 
финансиране проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в 
Община Попово, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип” по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно Договор № 
BG161PO001/1.1-12/2011/034.

Колеги имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ОТСЪСТВА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ОТСЪСТВА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ОТСЪСТВА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ОТСЪСТВА
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
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18. Мая Стефанова Димитрова ОТСЪСТВА
19. Найден Иванов Иванов ОТСЪСТВА
20. Никола Тошков Неделчев ЗА
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 ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 21
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 305      

На основание чл. 20 във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 2 и т. 6, чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 10 
от ЗМСМА и на основание чл. 13.4 от Общите условия към договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 
2007-2013” , Общинският съвет

РЕШИ

Дава разрешение на Кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров 
Веселинов да издаде Запис на Заповед в полза на Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма 
„Регионално развитие” – Главна Дирекция „Програмиране на регионалното 
развитие” за сумата от 280 186,45 лева /двеста и осемдесет хиляди сто осемдесет и 
шест лева, 45 стотинки/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова 
помощ, като обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за 
финансиране проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в 
Община Попово, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип” по 
Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно Договор № 
BG161PO001/1.1-12/2011/034.

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 
2013 година.
12/2011/034.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Тъй като тя беше допълнителна точка, питам има ли комисии, които са я 
разгледали на своите заседания?
Д-р Ганка Колева – общински съветник

Ние имахме възможност, разгледахме предложението и с 4 гласа ЗА подкрепяме 
докладната записка.
Адв. Росица Денева – общински съветник
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Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекта за 
решение.
Илиян Станчев – общински съветник 

Нашата комисия с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не подкрепя 
докладната записка.
Иван Неделчев – общински съветник

Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Позволете ми да ви прочета проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 
година, Общинският съвет

РЕШИ

1. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 
„Постъпления от продажби на земя” с 250 000 лева.

2. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2013 г. 
§ 55-01 за Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни 
болници за активно лечение” със сумата 200 000 лева за сметка на Местни 
дейности.

3. Включва се в инвестиционната програма обект за § 51-00 за функция 714 
„Спортни бази за спорт за всички” обект „Саниране спортна зала Тодор 
Янев – І-ви етап” със сумата 50 000 лева за сметка на Местни дейности.

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

Колеги имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
3. Валентин Стоянов Русчев ОТСЪСТВА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ОТСЪСТВА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ОТСЪСТВА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ОТСЪСТВА
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 ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ОТСЪСТВА
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19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ЗА
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 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 18
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    4

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 306    
   

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 
година, Общинският съвет

РЕШИ

1. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 
„Постъпления от продажби на земя” с 250 000 лева.

2. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2013 г. 
§ 55-01 за Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни 
болници за активно лечение” със сумата 200 000 лева за сметка на Местни 
дейности.

3. Включва се в инвестиционната програма обект за § 51-00 за функция 714 
„Спортни бази за спорт за всички” обект „Саниране спортна зала Тодор 
Янев – І-ви етап” със сумата 50 000 лева за сметка на Местни дейности.

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

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.
15. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово

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

Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници,
От 21 май до 03 юли са постъпили 20 молби на граждани за отпускане на парични 

помощи от ОбС. След разглеждане на молбите ПК предлага следното решение: 

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:

1. Надежда Найденова Недева - 100 лева



31

2. Расмие Алиосманова Салимова - 100 лева
3. Мехмед Хасанов Мехмедов - 200 лева
4. Иванка Белчева Илиева - 250 лева
5. Тодорка Георгиева Тодорова - 250 лева
6. Фатме Алимова Мустафова - 200 лева
7. Галя Филипова Ангелова - 100 лева
8. Найден Михайлов Димитров - 100 лева

ІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

1. Мария Пачнова Илиева
2. Анифе Алиосманова Мехмедова
3. Еленка Кирилова Кирилова
4. Алтанай Салиева Рафидова
5. Осман Арифов Мустафов
6. Йовка Костова Георгиева
7. Боянка Милушева Димитрова
8. Севинч Сабриева Яхова
9. Зинеп Ибрямова Селимова
10. Ахмед Мустафов Ахмедов
11. Йорданка Марийкова Георгиева
12. Сабин Михайлов Михайлов

Сумата, която предлагаме за раздаване е в рамките на 1300 лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение:

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

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:

1. Надежда Найденова Недева - 100 лева
2. Расмие Алиосманова Салимова - 100 лева
3. Мехмед Хасанов Мехмедов - 200 лева
4. Иванка Белчева Илиева - 250 лева
5. Тодорка Георгиева Тодорова - 250 лева
6. Фатме Алимова Мустафова - 200 лева
7. Галя Филипова Ангелова - 100 лева
8. Найден Михайлов Димитров - 100 лева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

13. Мария Пачнова Илиева
14. Анифе Алиосманова Мехмедова
15. Еленка Кирилова Кирилова
16. Алтанай Салиева Рафидова
17. Осман Арифов Мустафов
18. Йовка Костова Георгиева
19. Боянка Милушева Димитрова
20. Севинч Сабриева Яхова
21. Зинеп Ибрямова Селимова
22. Ахмед Мустафов Ахмедов
23. Йорданка Марийкова Георгиева
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24. Сабин Михайлов Михайлов

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 22
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 307   

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

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:

1. Надежда Найденова Недева - 100 лева
2. Расмие Алиосманова Салимова - 100 лева
3. Мехмед Хасанов Мехмедов - 200 лева
4. Иванка Белчева Илиева - 250 лева
5. Тодорка Георгиева Тодорова - 250 лева
6. Фатме Алимова Мустафова - 200 лева
7. Галя Филипова Ангелова - 100 лева
8. Найден Михайлов Димитров - 100 лева

ІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

25. Мария Пачнова Илиева
26. Анифе Алиосманова Мехмедова
27. Еленка Кирилова Кирилова
28. Алтанай Салиева Рафидова
29. Осман Арифов Мустафов
30. Йовка Костова Георгиева
31. Боянка Милушева Димитрова
32. Севинч Сабриева Яхова
33. Зинеп Ибрямова Селимова
34. Ахмед Мустафов Ахмедов
35. Йорданка Марийкова Георгиева
36. Сабин Михайлов Михайлов

Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Няма постъпили питания.

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и 
четвъртото заседание на Общински съвет Попово.
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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    № 24

Днес 24.07.2013 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се проведе двадесет и четвъртото заседание на ОбС – Попово.

Заседанието започна в 9.00 часа.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

На заседанието присъстват 20 общински съветника, имаме кворум и можем да вземаме решения. Откривам двадесет и четвъртото  заседание на ОбС Попово.

На заседанието присъстват  зам. кмета на Община Попово инж. Милена Божанова, зам. кмета Трифон Трифонов, служители от общинската администрация, журналисти.


Писмени уведомления за отсъствие от заседанието постъпиха от общинските съветници Валентин Русчев, Веселин Несторов, Зехра Мустафова, Ивелина Андреева и Стефан Иванов .

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

В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на Общината д-р Людмил Веселинов относно: Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013 година.


Предлагам тя да влезе като точка 14 от Дневния ред. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.


Гласуваме ЗА :




ЗА


-
20





ПРОТИВ

-
0





ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
0


ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:

1. Обявяване на сградата на НЧ „Просвета-1894”, село Водица за сграда с местно историческо и културно значение.


2. Обявяване на сградата на НЧ „Възраждане – 1924” кв. Невски, гр. Попово за сграда с местно историческо и културно значение.


3. Обявяване на сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1882”, гр. Попово за сграда с местно историческо и културно значение.


4. Обявяване на сградата на Дом на културата, гр. Попово за сграда с местно историческо и културно значение.


5. Относно  откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска собственост чрез публичен търг.


6. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., приета с Решение № 211 по протокол № 18 от 31.01.2013 г.


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


8. Приемане на Наредба за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Попово.


9. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост на язовир: „Ковачевец” с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях дейности”.


10. Относно приемане на Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда, предприети от Община Попово за 2012 година.


11. Определяне размера на парично обезщетение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на д-р Иван Николов Гущанов – временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД.


12. Съответствие на проекто - предложение „Създаване на детски занимателен и увеселителен парк на открито в гр. Попово” с приоритетите на Общинския план за развитие на община Попово за периода 2007-2013 г.


13.  Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/034.


14. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013 година.


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


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


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


Гласуваме ЗА:


ЗА


-
 22



ПРОТИВ

-
   0



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
   0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово



Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници, оттеглям 8-ма точка от Дневния ред във връзка с предложената ви за обсъждане Наредба, поради необходимост от доработване и допълнителни обсъждания.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Благодаря на г-жа Божанова, като вносител има право на това, Ние приехме дневния ред – просто 8-ма точка няма да бъде разглеждана.

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред  

1. Обявяване на сградата на НЧ „Просвета-1894”, село Водица за сграда с местно историческо и културно значение.


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



Тъй като първите 4 точки са идентични по текст и по характер аз предлагам да изслушаме становищата на комисиите и по 4 точки съвместно.



Давам думата за становище по първите 4 точки на председателя на ПТ „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия единодушно подкрепя 1, 2, 3 и 4 точки от дневния ред с проекта за решение към тях. Като ОбС ние трябва да решим въпроси от местно значение, които не са от изключителна компетентност на други органи и да определим политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с осъществяването на дейностите по чл. 17 определени със закон. А чл. 17 ни сочи, че местното  самоуправление се изразява в право и реална възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на развитие и устройство на територията на общината и в сферата на културата съгласно разпоредбата на чл. 17 ал. 1 т.2 и 5.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Илиян Станчев – общински съветник



На заседанието си вчера ПК с 4 гласа ЗА единодушно подкрепя и четирите точки, които са ни предоставени.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Колеги, зачитам проекта за решение по първа точка:


На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Обявява сградата на НЧ "Просвета -1894", село Водица, за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.

Тодор Тодоров – общински съветник



Уважаеми колеги, ще разгледаме 4 точки, които са идентични. Това е продължение на решение, което вземахме на предишни сесии. Не знам така ли ще продължаваме или да обявим всички сгради на всички читалища за културни ценности. Защото имам чувството, че там където трябва да се реализира определен проект там сградата веднага става с много важно историческо и културно значение. Мисля, че това, нямам нищо против, ще го подкрепим предложението за решение, но имам чувството че се действа избирателно и се обявяват тези сгради също избирателно, като се гледа все пак кой стои в управлението на тези настоятелства и, че тези проекти се реализират също избирателно. Това е единственото притеснение, което имам. Не че аз и нашата група имаме нещо против това да става, но все пак според мен мисля, че не е коректно, когато някой разработи един проект и веднага след това ние да обявим сградата за историческа и културна ценност на общината. Някак си ми се струва, че се прави изкуствено всичко това. Не знам дали няма да ни изиграе в един определен момент.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Само една реплика към г-н Тодоров. Това че се действа избирателно – има те ли нещо пред вид, някой, който да е пожелал да бъде, да е отхвърлен, да е имал желание, а някой да не го е одобрил проекта? Аз така го разбирам , всички които са пожелали да участват в тази програма са участвали и ние в момента ги одобряваме. А лично моето мнение е че няма нищо лошо да обявим читалищата за историческо и културно значение, сгради, защото те наистина са такива. Те са храмове на културата и на просветата.

Други желаещи да се изкажат.


Костадин Димитров – общински съветник



Аз така и не разбрах какъв е механизма за обявяването на тези сгради, в кого е инициативата всъщност? Защо примерно Дриново не фигурира там, даже не знам дали има но питам?

Магдалена Радева – общински съветник



Колеги, от вашите въпроси, извинявайте, но оставам с впечатление, че никой не е прочел докладната записка.  Става въпрос, за това, че читалищата в 4 докладни записки са кандидатствали с тяхно предложение по мярка 323 от Стратегията за местно развитие на Фондация МИГ Попово. Поканата за кандидатстване беше обявена на 14 януари и приема на проекти приключи на 15 април. Всеки, който е пожелал и е имал желание да кандидатства, поканата е публична и в Местен вестник беше публикувана, и на сайта на Общината, и на сайта на МИГ-а, бяха правени информационни срещи по селата с всички читалища, всички читалищни секретари са запознати с програмата. Ако някой е проявил желание можеше да кандидатства. Това са кандидатите и съгласно изискванията на Фонд ЗЕМЕДЕЛИЕ, част от документите, които се изискват е и това решение, че сградата е местно историческо и културно значение и затова са внесени тези докладни за да можем да отговорим на изискванията на ФОНД ЗЕМЕДЕЛИЕ.. Искам да кажа, че специално по тази мярка 323 нямаме отхвърлен кандидат. Всички, които са кандидатствали са получили финансиране, е може би не на 100 % , на някои в рамките на бюджета е била редуцирана сумата, но  всеки кандидат е получил финансиране. Предстои подписване на договор с Ковачевец и Водица, които бяха първите кандидати от миналата година. Останалите Читалище Попово и Дом на културата са кандидати за 2013 година. По въпроса за това дали могат да се обявят и другите сгради на читалища би могло според мен без да съм юрист, но пък това може би ще попречи за някои други дейности, които могат да се извършват в Читалищата, затова само за да го обявим една сграда за сграда с местно историческо и културно значение е безсмислено.

Катя Грибнева – общински съветник



Тук се каза, че няма избирателност. Аз разбира се няма да опонирам, тъй като по тази мярка Читалището в Светлен мисля, че само се интересувахме, не сме представяли проект и само да вметна тъй като в началото се искаше от Фонд Земеделие да има собственост върху сградите, явно след това е предприета едно заобиколно изискване за това обявяване на сградите, но това че има избирателност има. Защото най-напред по мярка Регионално развитие имахме готов проект за шестотин и няколко хиляди лева в Светлен за читалището. Е стигнахме почти до края и накрая изпуснахме влака. Направи се в Марчино, където никой не влиза между другото, но както и да е. Също тази година почти вече се бяхме поздравили, тъй като спешно се нуждае читалището от ремонт заради наводненията с един готов проект, който тук в общината беше подготвен, но по друга Мярка 312 мисля беше и в последния момент пак се оказа, че не е за нас. Така, че не искам да се заяждам, но има известна такава нотка на не знам .....

Костадин Димитров – общински съветник



Искам първо да благодаря на Магдалена Радева  за компетентното обяснение. Смятам, че тук има достатъчно грамотни хора в ОбС за да ни се обяснява така подробно. Благодаря още веднъж за това, че всеки който е пожелал е имал условията и възможността да кандидатства по тези проекти и смятам че е безсмислено да коментираме повече този въпрос.

Тодор Тодоров – общински съветник


Аз също искам да благодаря, защото това все пак трябваше да се чуе и наистина след като всички читалища са можели да кандидатстват, това наистина е направено както трябва. Поздравления за това нещо.



Аз още един път искам да изразя съмнението си, че ние като ОбС сме орган, който може да излиза с такова решение да обявяваме сгради с историческо и културно значение. Аз мисля, че това може да го направим, ако използваме определени експертни групи, които имат право да дават такава оценка, да ни предложат това нещо за решение и ние тогава да го вземем. Защото бих казал и сигурно няма да излъжа, че доста хора от нас може би не са и виждали някои читалища какво представляват. А те гласуват да се обяви тази сграда с историческо и културно значение. Може и така да се случи, защото в края  на краищата за да определиш така една сграда трябва да имаш определен ценз. И този ценз трябва да отговаря на съответното предназначение, да може да изразиш мнение. Ние просто всичко това го правим според мен строго формално. Ето това е нещото, просто трябваше да имаше групи, които да излязат с това предложение и ние да го утвърдим, хора – експерти, които могат да кажат това нещо така ли е или не. Поне да го направим както трябва. Благодаря.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Г-н Тодоров, аз отново ще си позволя да изразя собствено мнение. Мисля, че в момента бъркаме няколко направления в това отношение. Ние в момента обявяваме не самата сграда като сграда за архитектура. Ние обявяваме нейното предназначение. Това може ОбС да направим.

Магдалена Радева – общински съветник



Аз мисля, че г-жа Денева ни цитира основанието от закона на което ние можем да вземем това решение. Там не се изисква оценка, експерти, ние не правим оценка на сградата. Ние даваме статут на сградата. И мисля, че г-н Тодоров като член на настоятелство на читалище знае какво е записано в Устава на всяко едно читалище. Че то е средище на културата. И от тук нататък смятам, че коментарите са безпредметни.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Мисля да прекратим разискванията. Има ли други желаещи да се изкажат. Не виждам

Преминаваме към гласуване на решението по докладната.

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


Гласуваме ЗА: 





ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0

Решението се приема !


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 294    


На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Обявява сградата на НЧ "Просвета -1894", село Водица, за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.

2. Обявяване на сградата на НЧ „Възраждане – 1924” кв. Невски, гр. Попово за сграда с местно историческо и културно значение.


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


Чухме становищата на комисиите, сега ви зачитам проекта за решение:

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Обявява сградата на НЧ “Възраждане – 1924” кв.Невски, гр.Попово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение.


Има ли желаещи да се изкажат по този проект за решение. Не виждам.

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


Гласуваме ЗА:




ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0 

Решението се приема !


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 295 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Обявява сградата на НЧ “Възраждане – 1924” кв.Невски, гр.Попово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.

3. Обявяване на сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1882”, гр. Попово за сграда с местно историческо и културно значение.


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



Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 17, ал. 1,т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Обявява сградата на НЧ “Св.св. Кирил и Методий – 1882” гр.Попово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение.


Има ли желаещи за изказване. Не виждам.

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 № 296    

На основание чл. 17, ал. 1,т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Обявява сградата на НЧ “Св.св. Кирил и Методий – 1882” гр.Попово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.


4. Обявяване на сградата на Дом на културата, гр. Попово за сграда с местно историческо и културно значение.


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



 Зачитам ви проекта за решение: 

На основание  основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Обявява сградата на „Дом на културата“- гр. Попово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

 Има ли желаещи за изказване? .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 № 297

На основание  основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Обявява сградата на „Дом на културата“- гр. Попово, за обществена сграда с местно историческо и културно значение.

Преминаваме към пета точка от Дневния ред.


5. Относно  откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска собственост чрез публичен търг.


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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Иван Неделчев – общински съветник



ПК проведе вчера своето заседание от 16 часа. Присъстваха 4 общински съветника. С 4 гласа ЗА подкрепихме единодушно докладната записка.

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



На насроченото вчера заседание на комисията присъствахме двама човека. На основание чл. 51 ал. 1 от Правилника за работа на ОбС, цитиран от г-н Хасан Хасан ПК нямаше право да заседава и не проведе заседание.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Благодаря на г-жа Радева. Всъщност комисията няма становище по нито една от точките, по които сме ви възложили да дадете, което ми дава основание аз повече да не ви дам думата за становище.

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

Адв. Росица Денева – общински съветник



Ръководената от мен комисия заседава в пълен състав. Подкрепяме единодушно докладната по точка 5. Касае се за обект общинска собственост, който следва по разпоредбата на чл. 32 т. 5 ал. 3 като обект по чл. 1 ал. 2  т. 4, 5 и 6 да се продават чрез публичен търг. Посочени са много нормативни указания, които трябва да бъдат спазени, правни норми, като Договорът за приватизация се сключва при продажба чрез публичен търг с явно наддаване в срок 30 дни от решението, което ще вземем като ОбС. И ако в този срок не бъде сключен договорът за приватизация по вина  на участника спечелил търга, органа за приватизация въз основа на доклад от тръжната комисия взема решение за даване на нов срок 30 дни за сключване на нов договор с класирания на второ място участник. В този смисъл е и нашето решение.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Позволете ми да зачета проекта за решение: 

На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 1  ал. 2 т. 3, чл. 4 ал. 2 и чл. 32 ал. 3 т. 1 от ЗПСК/Закон за приватизация и следприватизационен контрол/, чл. 2 ал. 1 т. 1, чл. 3 ал. 3, чл. 5, чл. 7, чл. 8 ал. 1, 2 и 3, чл. 10 ал. 1, чл. 16,   чл. 36, чл. 37 и чл. 39  от НТК/Наредбата за търгове и конкурси/, Общинският съвет


РЕШИ


1. Приема      приватизационните      оценки  и       правни       анализи   на     обекти:


 1.1.”Обект №13А” в сграда „Аптека, складова база, хирургия” с идентификатор №57649.503.3686.1 , със ЗП-19,45 кв.м., заедно с 2,19% идеални части на сградата, с АОС№1346/28.12.2006 г.- 4120,00 лв;


1.2.”ОБЕКТ №14” в сграда”Аптека, складова база, хирургия” с идентификатор №57649.503.3686.1, със ЗП 10,36 кв.м. , заедно с 1,17% идеални части от сградата, с АОС№1347/28.12.2006 г. -1660,00 лв;


2. Да се проведе публичен търг за приватизация на   обектите по т.1 .- при следните условия:


2.1. За обект №13А:


2.1.1.Начална  тръжна цена – 4120,00 лв. 


 
2.1.2. Стъпка за наддаване-200,00 лв.



2.1.3. Депозит -412,00 лв.



2.2. За обект№14:



2.2.1. Начална тръжна цена-1660,00 лв.



2.2.2. Стъпка за наддаване- 100,00 лв.



2.2.3. Депозит- 166,00 лв.


3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.


3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на Решението в “Държавен вестник” в стая 209 на общината, след представяне на документ за внесена сума от 100,00 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината.


3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят , съдебно решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията.


3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/общо за двата обекта- 578,00 лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS BGSF на ОББ-Попово.


3.4. Срок за подаване на тръжните документи до 15-тия ден от обнародване на решението в “ДВ”.


3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия ден от обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки присъствен ден , след представяне на документ за закупена тръжна  документация.


3.6. Обектите се предлагат за лекарски кабинет в комплект двата.


3.7. При  неявявяне на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 20 дни.



4. Упълномощава  Кмета на Общината по  чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи комисия за провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на второ място   и сключи  договора  за приватизация.


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 ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ОТСЪСТВА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ОТСЪСТВА


10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


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



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


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 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА



ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 298      

На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 1  ал. 2 т. 3, чл. 4 ал. 2 и чл. 32 ал. 3 т. 1 от ЗПСК/Закон за приватизация и следприватизационен контрол/, чл. 2 ал. 1 т. 1, чл. 3 ал. 3, чл. 5, чл. 7, чл. 8 ал. 1, 2 и 3, чл. 10 ал. 1, чл. 16,   чл. 36, чл. 37 и чл. 39  от НТК/Наредбата за търгове и конкурси/, Общинският съвет


РЕШИ


1. Приема      приватизационните      оценки  и       правни       анализи   на     обекти:


 1.1.”Обект №13А” в сграда „Аптека, складова база, хирургия” с идентификатор №57649.503.3686.1 , със ЗП-19,45 кв.м., заедно с 2,19% идеални части на сградата, с АОС№1346/28.12.2006 г.- 4120,00 лв;


1.2.”ОБЕКТ №14” в сграда”Аптека, складова база, хирургия” с идентификатор №57649.503.3686.1, със ЗП 10,36 кв.м. , заедно с 1,17% идеални части от сградата, с АОС№1347/28.12.2006 г. -1660,00 лв;



2. Да се проведе публичен търг за приватизация на   обектите по т.1 .- при следните условия:


2.1. За обект №13А:


2.1.1.Начална  тръжна цена – 4120,00 лв. 


 
2.1.2. Стъпка за наддаване-200,00 лв.



2.1.3. Депозит -412,00 лв.



2.2. За обект№14:



2.2.1. Начална тръжна цена-1660,00 лв.



2.2.2. Стъпка за наддаване- 100,00 лв.



2.2.3. Депозит- 166,00 лв.


3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.


3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на Решението в “Държавен вестник” в стая 209 на общината, след представяне на документ за внесена сума от 100,00 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината.


3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят , съдебно решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията.


3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/общо за двата обекта- 578,00 лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS BGSF на ОББ-Попово.


3.4. Срок за подаване на тръжните документи до 15-тия ден от обнародване на решението в “ДВ”.


3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия ден от обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки присъствен ден , след представяне на документ за закупена тръжна  документация.


3.6. Обектите се предлагат за лекарски кабинет в комплект двата.


3.7. При  неявяване на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 20 дни.



4. Упълномощава  Кмета на Общината по  чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи комисия за провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на второ място   и сключи  договора  за приватизация.


Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.


6. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2013 г., приета с Решение № 211 по протокол № 18 от 31.01.2013 г.


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



ПК с  4 гласа ЗА подкрепихме 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 подкрепя единодушно. Касае се за изпълнение на Стратегия по ал. 8, ОбС е приел годишна програма за управление и разпореждане на имотите общинска собственост по предложение на кмета на Общината – Съгласно тази стратегия тя може да бъде актуализирана през годината като при необходимост се извършва актуализация и на общинския бюджет. В докладната са описани общински нежилищни имоти, частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или юридически лица на издръжка на общинския бюджет и могат да се отдават под наем на трети лица така както е изложено в решението.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение:

На основание  чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и чл. 14 ал. 1 от Закона за общинската собственост, и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШИ


1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. както следва:


 в раздел III  се правят следните допълнения::


т. А - павилион  в  ПИ  с  ид. № 57649.503.1462  по   кадастралната     карта


гр.Попово с площ от 15 кв. м.




т. Б  - смесителни валове за глина;




        - грънчарско колело;




        - шмиргел за гравиране;




        - преса шнекова за тухли;




        - преса за саксии;




        - преса за заготовки ВЛШП;




                - преса за капаци и керемиди;




        - топкова мелница.


2. Утвърждава пазарни оценки на вещите както следва:




        - смесителни валове за глина - 120 лв.;




        - грънчарско колело – 80 лв.;




        - шмиргел за гравиране – 180 лв.;




        - преса шнекова за тухли – 1 680 лв.;




        - преса за саксии – 650 лв.;




        - преса за заготовки ВЛШП – 1 500 лв.;




        - преса за капаци и керемиди – 850 лв.;




        - топкова мелница – 350 лв.



3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за определяне на наемателя и продажба на описаните по-горе вещи.


Имате ли въпроси по точката.

Тодор Тодоров – общински съветник


Това което прочетохте г-н председател е за определяне наемателя на описаните по-горе вещи. Продажбата изключва ли се от решението, защото тук пише и продажба на описаните по-горе вещи?

Красимира Славева – общинска администрация



Уважаеми общински съветници,


В тази докладна записка се допълват два раздела – единият е отдаване под наем, който касае павилион намиращ се до пощата, бивш павилион за цветя и другото е вещи намиращи се в работилницата на бившия Керамичен техникум . Едното е за продажба, другото е за наем и търгът ще бъде проведен едновременно. 

Костадин Димитров – общински съветник



Аз разбрах господин Тодоров какво иска да каже, защото в случая ако примерно аз имам някакви претенции и не искам да гласувам ЗА продажбата няма как да го направя. За това става въпрос. За два различни обекта става въпрос по два различни повода. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Така е преценил вносителя, така е внесена докладната. Има ли други въпросивъв връзка с тази точка? Няма. 

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ОТСЪСТВА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ОТСЪСТВА


10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


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



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


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 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА



ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 299 

На основание  чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 9 и чл. 14 ал. 1 от Закона за общинската собственост, и чл. 14 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет


РЕШИ


1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2013 г. както следва:


 в раздел III  се правят следните допълнения::


т. А - павилион  в  ПИ  с  ид. № 57649.503.1462  по   кадастралната     карта


гр.Попово с площ от 15 кв. м.




т. Б  - смесителни валове за глина;




        - грънчарско колело;




        - шмиргел за гравиране;




        - преса шнекова за тухли;




        - преса за саксии;




        - преса за заготовки ВЛШП;




                - преса за капаци и керемиди;




        - топкова мелница.


2. Утвърждава пазарни оценки на вещите както следва:




        - смесителни валове за глина - 120 лв.;




        - грънчарско колело – 80 лв.;




        - шмиргел за гравиране – 180 лв.;




        - преса шнекова за тухли – 1 680 лв.;




        - преса за саксии – 650 лв.;




        - преса за заготовки ВЛШП – 1 500 лв.;




        - преса за капаци и керемиди – 850 лв.;




        - топкова мелница – 350 лв.



3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за определяне на наемателя и продажба на описаните по-горе вещи.


Преминаваме към седма точка от Дневния ред.


7. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – 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



ПК с  4 гласа ЗА подкрепихме докладната записка.


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 с 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

		Имо             т №

		Площ

		Кат

		НТП

		АОС

		Начална тръжна  цена   лв/имот



		Попово

		57649.113.219

		0,473

		4

		за зем.труд и отдих

		11512

		209



		Попово

		57649.113.240

		0,600

		4

		за зем.труд и отдих

		11527

		285



		Попово

		57649.113.241

		0,310

		4

		за зем.труд и отдих

		11525

		147



		Попово

		57649.113.244

		0,497

		4

		за зем.труд и отдих

		11513

		220



		Попово

		57649.113.245

		0,476

		4

		за зем.труд и отдих

		11514

		210



		Попово

		57649.113.255

		0,511

		4

		за зем.труд и отдих

		11515

		226



		Попово

		57649.113.257

		0,534

		4

		за зем.труд и отдих

		11522

		236



		Попово

		57649.113.259

		0,485

		4

		за зем.труд и отдих

		11516

		214



		Попово

		57649.113.261

		0,501

		4

		за зем.труд и отдих

		11517

		221



		Попово

		57649.113.263

		0,508

		4

		за зем.труд и отдих

		11523

		225



		Попово

		57649.113.268

		0,507

		4

		за зем.труд и отдих

		11518

		224



		Попово

		57649.113.269

		0,650

		4

		за зем.труд и отдих

		11519

		287



		Попово

		57649.113.270

		0,526

		4

		за зем.труд и отдих

		11520

		232



		Попово

		57649.113.271

		0,546

		4

		за зем.труд и отдих

		11521

		241



		Попово

		57649.113.302

		0,567

		4

		за зем.труд и отдих

		11524

		273



		Попово

		57649.113.507

		0,425

		4

		за зем.труд и отдих

		11526

		202



		Попово

		57649.112.140

		0,904

		4

		за зем.труд и отдих 

		11571

		429



		Садина

		037091

		0,809

		6

		Лозе/изкоренено/

		5380

		192





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



Имате думата за въпроси. Няма желаещи.

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

Гласуваме ПОИМЕННО :


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ОТСЪСТВА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ОТСЪСТВА


10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


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



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


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 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 300   

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 с 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

		Имо             т №

		Площ

		Кат

		НТП

		АОС

		Начална тръжна  цена   лв/имот



		Попово

		57649.113.219

		0,473

		4

		за зем.труд и отдих

		11512

		209



		Попово

		57649.113.240

		0,600

		4

		за зем.труд и отдих

		11527

		285



		Попово

		57649.113.241

		0,310

		4

		за зем.труд и отдих

		11525

		147





		Попово

		57649.113.244

		0,497

		4

		за зем.труд и отдих

		11513

		220



		Попово

		57649.113.245

		0,476

		4

		за зем.труд и отдих

		11514

		210



		Попово

		57649.113.255

		0,511

		4

		за зем.труд и отдих

		11515

		226



		Попово

		57649.113.257

		0,534

		4

		за зем.труд и отдих

		11522

		236



		Попово

		57649.113.259

		0,485

		4

		за зем.труд и отдих

		11516

		214



		Попово

		57649.113.261

		0,501

		4

		за зем.труд и отдих

		11517

		221



		Попово

		57649.113.263

		0,508

		4

		за зем.труд и отдих

		11523

		225



		Попово

		57649.113.268

		0,507

		4

		за зем.труд и отдих

		11518

		224



		Попово

		57649.113.269

		0,650

		4

		за зем.труд и отдих

		11519

		287



		Попово

		57649.113.270

		0,526

		4

		за зем.труд и отдих

		11520

		232



		Попово

		57649.113.271

		0,546

		4

		за зем.труд и отдих

		11521

		241



		Попово

		57649.113.302

		0,567

		4

		за зем.труд и отдих

		11524

		273



		Попово

		57649.113.507

		0,425

		4

		за зем.труд и отдих

		11526

		202



		Попово

		57649.112.140

		0,904

		4

		за зем.труд и отдих 

		11571

		429



		Садина

		037091

		0,809

		6

		Лозе/изкоренено/

		5380

		192





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


Преминаваме към осма точка от Дневния ред.



Материалът по осма точка беше оттеглена от вносителя.

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.


9. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост на язовир: „Ковачевец” с цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях дейности”.


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


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

Адв. Росица Денева  – общински съветник



С пет гласа  „ЗА”  ПК подкрепяме издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост с. Ковачевец.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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, буква «б» чл. 61-67 от Закона за водите, Общинският съвет


РЕШИ


            Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на «Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект» за обект публична общинска собственост язовир „Ковачевец” разположен в имот с кадастрален №000082 с площ 13,181дка в землището на с. Ковачевец, ЕКАТТЕ 37469, Община Попово.

Имаме ли  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



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ОТСЪСТВА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ОТСЪСТВА


10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


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



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


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 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА




ЗА



-
 24


ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 301  

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


РЕШИ


            Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на «Разрешителното за ползване на повърхностен воден обект» за обект публична общинска собственост язовир „Ковачевец” разположен в имот с кадастрален №000082 с площ 13,181дка в землището на с. Ковачевец, ЕКАТТЕ 37469, Община Попово.

Преминаваме към десета точка от Дневния ред.


10. Относно приемане на Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за опазване на околната среда, предприети от Община Попово за 2012 година.


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



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

Д-р Ганка Колева – общински съветник



Нашата комисия проведе редовно заседание вчера от 13.30 часа. Присъстваха 4 членове на комисията  С 4 гласа ЗА приемаме 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 четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. Касае се съгласно Закона за опазване на околната среда за разработена програма за опазване на околната среда за съответната община. Съгласихме се, че тя е в съответствие с Указанията на Министъра на околната среда и водите и съгласно разпоредбата на чл. 79 ал. 5 кмета на общината ежегодно внася в ОбС отчет за изпълнение на програмата за околна среда, а при необходимост и предложение за нейното актуализиране и допълване. Същите отчети, които днес ще се утвърдят се предоставят за информация в Регионален инспекторат за опазване на околната среда и водите.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Колеги зачитам проекта за решение: 


.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда , Общинският съвет


РЕШИ


  Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на околната среда, предприети от Община Попово през 2012г.,  съгласно Приложение 1,  в изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда. 



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

Тодор Тодоров – общински съветник



Уважаеми колеги, програмата е направена много добре. Това е като отчет, за дейностите, които са изпълнени. Това което е написано е написано добре. Има много неща, които са направени. Аз искам да акцентирам повече върху това, което не видях в отчета, какво е направено за отчитане замърсеността на въздуха в града и отчетено ли е каква замърсеност се отчита в южната ни промишлена зона. Знаем там, че се намира предприятие като „Фрештекс”, като „Роса”. И не на последно място искам да задам отново въпроса, който зададох преди една или две сесии – вярно ли е, че на територията на града ни в непосредствена близост в складове над „РИО” се съхраняват доста голямо количество химични отпадъци? Тези химични отпадъци са истинска бомба за града. Това влияе на околната среда. Искам просто да получа отговор вярно ли е това, тези отпадъци съхраняват ли се наистина по стандарт на съхранение и какво възнамерява Общината да направи за тях, защото аз мисля, че това е една от основните дейности за опазване на околната среда? Благодаря.

Лилия Ненова – общинска администрация



Ще започна да отговарям на втория ви въпрос, защото е по-сериозен. Относно съхранение в общински склад за пестициди на момента се съхраняват около 85 тона пестициди, които са преопаковани на два пъти, включително и миналата година имахме една комплексна проверка от представители на различни институции и имахме предписание за препакетиране на около 5 тона пестициди – течни и прахообразни. И тази дейност е извършена на сума 6400 лева. В момента пестицидите се съхраняват съобразно Наредба за съхранение на опасни вещества.



Въпроса за съхранение на пестицидите стои в цяла България на едно и също ниво, даже тези общини, които са успели да стигнат до финансиране и пакетираха, в момента почти навсякъде те дават теч. Почти навсякъде има оплаквания и крайното решение на този проблем е изнасяне и изгаряне. В България нямаме такива инсталации. Такова едно изгаряне струва по приблизителна оценка на тези количества, които ние имаме .................... ние ще кандидатстваме и ще гледаме да ги махнем от града естествено. Но на момента са препакетирани, не са опасни, както се чува. Спазени са всички условия на безопасност на съхранение на тези вещества. 



По първия ви въпрос относно дейността на „Фрештекс” и „Роса” – Регионалната инспекция по опазване околната среда и водите – Шумен инспектира редовно тези предприятия за качество на въздуха, за качество на пречистване на отпадъчни води – в случая за „Фрештекса”. Тяхната пречиствателна инсталация не отговаря на капацитета и на вида на технологичния процес, който има във фабриката, но знам че имат един проект – движат го за реконструкция на тази пречиствателна инсталация. Предполагам, че и този проблем ще бъде решен, но ако при проверките на РИОСВ имаше някакви фрапиращи нарушения те щяха да затварят предприятията и да имат санкции, а за момента не знам да имат санкции относно такива замърсявания. Това е което аз мога да ви кажа. Понеже Общината не разполага и не може да извършва  такива лабораторни изследвания нито на въздуха нито на качеството на водите. Това е приоритет на специализирани лаборатории.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Благодаря на г-жа Ненова, аз също мисля, че това не е работа на Общината да се занимава с тези неща, по-скоро си има специализирани органи, които трябва да проверяват и ако има нещо нередно да сигнализират. Други въпроси по отношение на докладната ?

Христо Дюкенджиев – общински съветник



Искам да попитам за основен ремонт Медовина – Посабина – 104 хиляди лева са посечени – да няма тук някаква грешка.


Лилия Ненова – общинска администрация



Тази информация относно основните ремонти е получена от Инвеститорския контрол и са проверени от Директора на Дирекция и предполагам, че информацията е коректна.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Ще бъде проверено и ще ви бъде отговорено. Други въпроси има ли?


Катя Грибнева – общински съветник



Ами тук във връзка с разделното събиране е казано,...... но се оказа, че цветните съдове не знам защо един ден бяха отнети и тъкмо се научиха хората разделно да събират и то доста трудно ги научихме особено по селата и сега изведнъж никой не дава обяснение защо ги взеха, някои казват, че дори да ги отделяме отпадъците после накрая отиват на едно место. Все пак беше хубаво да си останат, не знам, някакъв отговор по въпроса..?


Лилия Ненова – общинска администрация



Разделно събиране сме въвели 2009 година на територията на общината. Като бяха обхванати 11 от по-големите села в Общината бяха включени в тази система. Но поради тази причина, че работим с фирма, която безвъзмездно предлага тази услуга и ни изпратиха едно писмо, че имат намерение да изтеглят контейнерите от селата. Ние написахме възражение съответно, но те настояваха да изтеглят понеже не е била ефективна събираемостта на отпадъците, с което ние не сме съгласни. Сега в момента имаме преписка с Министерството, понеже то им дава лиценз на тези фирми да извършват тази дейност и фактически тези фирми се захранват от такса, която плащат предприятията, които използват в своето производство опаковки. И ние нямаме никакви финансови инструменти, с които да им повлияем. Затова търсим съдействие на Министерството. Това е в разрез с националната политика да се обхване по-голям процент от населението с тази система. Но на момента е така – изтеглиха ги и не можем да ги спрем. Нито контейнерите са наши, нито имаме някакви финансови обвързаности с тях. Това е проблем и на нормативната база също. Ще се борим даже би трябвало тук до 5 години да има във всички населени места такава система. Имаме подписан договор с тях, но той е договор за сътрудничество и не предполага никакви финансови задължения. Задълженията им са да вдигат контейнерите и да ги разположат по определена схема на 400 жители се полагат 2 жълти и един зелен контейнер. Но те си водят своята политика, имат лоби в Министерството тези фирми, те не са много – 7 на брой са и много трудно се работи с тях. Схемата по която се полагат на определен брой жители се променя, сега в момента е променена. Но закона не дава категорично становище да е обхванато цялото население. Трябва постепенно с годините да се обхваща по-голям процент от населението. В случая те нарушиха този принцип и ние сезирахме и Министерството. Само те могат да повлияят, понеже те им издават тези лицензии за тази дейност.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Да благодаря. Както всичко в държавата, така и това не е уредено достатъчно добре. Други въпроси има ли ?

Тодор Тодоров – общински съветник



Аз искам да благодаря на г-жа Ненова за отговора който получих. Най-после някой се осмели да каже нещо по този въпрос. Това, което научих е важно, че този склад е общински и тези пестициди са 85 тона. Мен ме учудва факта, че просто са извършени дейности, а не са описани в този Отчет. И не само в този и в предния, когато разглеждахме действията на Гражданска защита в тази насока, никъде не се спомена, че има такъв склад, че има такива отпадъци и че са предприети определени действия за да се съхраняват те както трябва. Това е нещото, което ме притесняваше и продължава да ме притеснява, че ние бягаме и не включваме тези неща в Отчетите, които приемаме.

Лилия Ненова – общинска администрация



Една бележчица искам да кажа само. В предходния Отчет за управление на отпадъци в Общината е описана тази дейност, че сме я извършили. И не искахме да се повтаряме, затова не сме го включили и в този отчет.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси? Не виждам. Съгласни сме, че изчерпахме темата и можем да преминем към гласуване.

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 18




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   6


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 302      


На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда , Общинският съвет


РЕШИ


  Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на околната среда, предприети от Община Попово през 2012г.,  съгласно Приложение 1,  в изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда. 


Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.


11. Определяне размера на парично обезщетение след придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на д-р Иван Николов Гущанов – временно изпълняващ длъжността Управител на „МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД.


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


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

Д-р Ганка Колева – общински съветник


ПК с 4 гласа ЗА 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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Колеги зачитам проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

На основание чл. 21, ал.1. т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и договор сключен на 21.12.2011г. между Община Попово и д-р Иван Гущанов, Общинският съвет


РЕШИ


1. Определя парично обезщетение на д-р Иван Николов Гущанов - временно изпълняващ длъжността Управител на “МБАЛ Попово” ЕООД за придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 2 (две) месечни заплати;


2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи допълнително писменно споразумение (анекс) с д-р Иван Николов Гущанов - временно изпълняващ длъжността Управител на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД към договор за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД за изплащане на обезщетението по т. 1. 


Имате думата за въпроси по това предложение. Няма желаещи. 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 № 303       


На основание чл. 21, ал.1. т. 23 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 1, т. 1 от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участие на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел и договор сключен на 21.12.2011г. между Община Попово и д-р Иван Гущанов, Общинският съвет


РЕШИ


1. Определя парично обезщетение на д-р Иван Николов Гущанов - временно изпълняващ длъжността Управител на “МБАЛ Попово” ЕООД за придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в размер на 2 (две) месечни заплати;


2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи допълнително писменно споразумение (анекс) с д-р Иван Николов Гущанов - временно изпълняващ длъжността Управител на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД към договор за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена отговорност с общинско имущество “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД за изплащане на обезщетението по т. 1. 


Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.


12. Съответствие на проекто - предложение „Създаване на детски занимателен и увеселителен парк на открито в гр. Попово” с приоритетите на Общинския план за развитие на община Попово за периода 2007-2013 г.


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


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


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с 4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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

Илиян Станчев – общински съветник



Нашата комисия с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не подкрепя докладната записка.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Аз лично съм изненадан от решението на тази комисия. Зачитам ви проекта за решение:

На основание  чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дейностите по проект „Създаване на детски занимателен и увеселителен парк на открито в гр.Попово“, кратко име "Увеселителен обект", отговарят на приоритетите на Общиснкия план за развитие на община Попово за периода  2007-2013 година:



Приоритет 3: Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на социалната интеграция



Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал.



Мярка 3.1.3.: Изграждане, реконструкция и подобряване на туристическа инфраструктура


Имате думата за въпроси и коментари. Много бих се радвал, ако някой ми разясни защо не подкрепяме една инициатива, която след себе си води инвестиция, нови работни места и най-важното ангажимент, реализация на младите хора.

Тодор Тодоров – общински съветник



Разбира се, че никой няма против това нещо, просто опира до това къде се прави. И съобразено ли е то с хората, които живеят наоколо. Това знаем от предния път, че това се намира между блокове, двата блока са с по три входа, оградено е навсякъде с блокове и живущи там този въпрос го поставихме още на предното обсъждане, защото това решение не е първото, което вземаме по тази точка. Искам да знам направиха ли се общи събрания, има ли решение на живущите там за одобрение на този проект, защото ако ние го реализираме и се направят съответните граждански подписки, тогава може да се окаже, че сме направили нещо, което няма да може да работи там. Ако ние имаме съгласието на живущите там и то се изразява, знаем че всички имат колективна собственост върху жилищата, които имат, всеки един вход си има домоуправител, могат да се направят общи събрания и се изрази становището на живущите. Единственото, нещо което ме притеснява, е да не реализираме нещо, което впоследствие да го спрем, поради гражданските искания на живеещите наоколо. Или трябва като направим този увеселителен парк да направим от 2до 4 когато е времето за почивка, той да не се използва. Това искам да кажа, дали няма по-подходящо място за реализация на този детски увеселителен парк, там където няма да пречи на хората и ако, той е свързан с хората защо не искаме тяхното мнение. За пореден път не се съобразяваме със живущите. Аз мисля, че това е важно.

Магдалена Радева – общински съветник



Уважаеми господин Тодоров, вашия въпрос в случая не касае докладната записка, тъй като решението къде да бъде този увеселителен парк е взето – мястото е определено, договор има сключен, цитиран е тук, вписан е в агенцията по вписвания и вече е много късно за вашия въпрос. Самата докладна записка изисква от нас да вземем решение дали този проект съответства на приоритетите на Общината, те са изброени в докладната. Ако вие виждате, че те не съответстват на дейностите на проекта, да съгласна съм да ги коментираме.


А що се касае това, дали трябва да се съгласува или не със живущите – вашето изказване е малко провокативно. Вие искате да има протести граждански срещу един проект, който касае децата в Попово. Не мога да си обясня вашето исказване. 


Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС



Аз мисля, че е излишно това, което в момента коментирате, защото блока има три входа, не знам колко жители, ами нали тези деца са точно на тези хора, ние да си убиваме децата ли , нали за това се прави, или май ние трябваше да направим обсъждането на тази точка с прожектирането на филма „Войната на таралежите”. Да се върнем 35 години назад в годината на детето. Да. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Все пак става дума за детска площадка, а не за индустриално предприятие.

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово



Ние в момента решаваме дали съответства на приоритетите на плана за развитие на Общината.


Тодор Тодоров – общински съветник



От групата съветници на ГЕРБ искам почивка.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


В момента обсъждаме точка, по средата на точката как да дам почивка. 


Тодор Тодоров – общински съветник



Само в режим на гласуване не се дава почивка. Мисля, че това е важно за гласуването. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Все пак ние не сме приключили обсъждането.


Венетка Колева – общински съветник



Унажаеми колеги, аз искам да попитам тук във връзка с изграждането на тази детска площадка. Ние знаем че по проекти в кв. Запад, на Гагарин и на много други места вече са изградени и открити такива детски площадки. Искам да попитам имаме ли ние възражения там от граждани, че има изградени детски площадки и защо си мислим, че като изградим това, ще имаме възражения. Къде да играят тези деца? И къде да направим това нещо – на края на града ли, или в гората ? Да ги изолираме.


Мая Димитрова – общински съветник


Много ви моля, искам всички ясно да направят разлика между игрище за баскетбол и увеселителен парк. Сериозно.


Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово



Господни председател,


Дами и господа общински съветници,



Мисля, че продължаваме да се отклоняваме от същността на докладната записка. Какво решение вземаме. В случая трябва да се вземе решение дали предложението, направено от Фондация „Детско царство” отговаря на Общинския план за развитие. И ние какво ще кажем – не, не отговаря, въпреки, че то отговаря, защото евентуално би се нарушил обществения ред и тези детски съоръжения биха попречили на живущите? Много моля вникнете в същността на докладната записка. Не мисля, че тези дебати, които се правят тук и сега трябва да се случват  Докладната започва през изминалата година, ако е имало такива притеснения, то би следвало да се реши тогава. 


В случая конкретната докладна е дали предложението съответства на Общинския план – какво ще гласувате – „не не съответства ли?”


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Господин Тодоров, аз имам предложение, наистина в интерес на това да вземем правилното решение да ви дам 10 минути почивка.

Тодор Тодоров – общински съветник



Искам да репликирам г-жа Божанова така малко се изказа, малко взе да ни се кара по едно време. Ами то затова сме ОбС за да дискутираме нещата и това, че е от предния път никой не е взел мерки, за това което казахме тогава, защото това което го казваме не го казваме за първи път. Тогава изразихме същото опасение. Значи мога да кажа, че съм безкрайно учуден от г-жа Радева, тя да ме упрекне, че аз искам да правя граждански протести, аз искам да ги избегна тези граждански протести за разлика от нея. Какво искам да кажа – не става въпрос да направим нещо и след това да се чудим как да го задържим и какво да правим. Защо през това време не се направи това разяснение на хората? Толкова ли беше трудно да се мине по входовете, да се срещне с домоуправителите и да се иска тяхното мнение? Ние не сме свикнали да уважаваме гражданите в тази община. Никой няма против това, което говорите, против реализацията на този проект, против децата  Въпроса е, че ние не уважаваме гражданите. 

Това искам да кажа. И ако направим нещо, което няма да работи после има ли смисъл от него? То няма да е единственото за нашата община.


Магдалена Радева – общински съветник



Господин Тодоров, вие като един общински съветник с будна съвест винаги предупреждавате за негативни явления, които могат да се случат, а вие преди една година изразихте същите опасения. Нашите сесии са публични, гледат се от гражданите на Попово, не смятате ли, че ако някой би имал нещо против нашите решения той до сега би реагирал по някакъв начин. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Обявявам 10 минути почивка – бъдете точни


Моля за проверка на кворума. Присъстват 20 общински съветника, имаме кворум продължаваме дебатите по точка 12 от Дневния ред. Прекъснахме на някакъв етап разискванията, моля да ги продължим. Преди да пристъпим към гласуване има ли други желаещи да се изкажат в тази връзка? Всички мнения бяха чути, явно са доста противоположни, доста различни, в което няма лошо. Колеги има ли някой друг да се изкаже ? Няма.



В такъв случай преминаваме към гласуване  по тази точка.


Хасан Хасан – общински съветник



Ние – съветниците от РЗС няма да вземат участие в гласуването.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Нямате право, трябва по някакъв начин да изразите становище, нямате право да откажете гласуване, при условие, че участвате в заседанието.

Хасан Хасан – общински съветник



Добре тогава, ще напуснем заседанието.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
  13




ПРОТИВ


-
    0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
    0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 304      


На основание  чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5,  във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дейностите по проект „Създаване на детски занимателен и увеселителен парк на открито в гр.Попово“, кратко име "Увеселителен обект", отговарят на приоритетите на Общиснкия план за развитие на община Попово за периода  2007-2013 година:



Приоритет 3: Повишаване атрактивността на общината и жизнения стандарт на местното население, подобряване качеството на човешките ресурси и засилване на социалната интеграция



Специфична цел 1: Опазване и валоризиране на местното природно и културно наследство. Интегрирано развитие на местния туристически потенциал.



Мярка 3.1.3.: Изграждане, реконструкция и подобряване на туристическа инфраструктура


Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.


13.  Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип”, одобрен за финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/034.


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


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

Д-р Ганка Колева – общински съветник



С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Колеги зачитам проекта за решение по тази точка:


На основание чл. 20 във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 2 и т. 6, чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 13.4 от Общите условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” , Общинският съвет


РЕШИ



Дава разрешение на Кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов да издаде Запис на Заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 280 186,45 лева /двеста и осемдесет хиляди сто осемдесет и шест лева, 45 стотинки/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/034.

Колеги имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ОТСЪСТВА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ОТСЪСТВА


10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


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 



ОТСЪСТВА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


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 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 21




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 305        


На основание чл. 20 във връзка с чл. 17 ал. 1 т. 2 и т. 6, чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 13.4 от Общите условия към договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” , Общинският съвет


РЕШИ



Дава разрешение на Кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов да издаде Запис на Заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна Дирекция „Програмиране на регионалното развитие” за сумата от 280 186,45 лева /двеста и осемдесет хиляди сто осемдесет и шест лева, 45 стотинки/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в Община Попово, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съгласно Договор № BG161PO001/1.1-12/2011/034.

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.


14. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013 година.


12/2011/034.


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

Тъй като тя беше допълнителна точка, питам има ли комисии, които са я разгледали на своите заседания?

Д-р Ганка Колева – общински съветник

Ние имахме възможност, разгледахме предложението и с 4 гласа ЗА подкрепяме докладната записка.


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекта за решение.


Илиян Станчев – общински съветник 



Нашата комисия с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не подкрепя докладната записка.


Иван Неделчев – общински съветник



Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя предложението за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Позволете ми да ви прочета проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 година, Общинският съвет


РЕШИ


1. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 „Постъпления от продажби на земя” с 250 000 лева.


2. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2013 г. § 55-01 за Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение” със сумата 200 000 лева за сметка на Местни дейности.


3. Включва се в инвестиционната програма обект за § 51-00 за функция 714 „Спортни бази за спорт за всички” обект „Саниране спортна зала Тодор Янев – І-ви етап” със сумата 50 000 лева за сметка на Местни дейности.


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

Колеги имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.


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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Валентин Стоянов Русчев



ОТСЪСТВА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ОТСЪСТВА


10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


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 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ОТСЪСТВА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


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




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 18




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   4


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 306    

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 година, Общинският съвет


РЕШИ


1. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 „Постъпления от продажби на земя” с 250 000 лева.


2. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2013 г. § 55-01 за Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение” със сумата 200 000 лева за сметка на Местни дейности.


3. Включва се в инвестиционната програма обект за § 51-00 за функция 714 „Спортни бази за спорт за всички” обект „Саниране спортна зала Тодор Янев – І-ви етап” със сумата 50 000 лева за сметка на Местни дейности.


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

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.


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



Давам думата на д-р Колева, председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”

Д-р Ганка Колева – общински съветник



Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници,


От 21 май до 03 юли са постъпили 20 молби на граждани за отпускане на парични помощи от ОбС. След разглеждане на молбите ПК предлага следното решение: 


І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:


1. Надежда Найденова Недева

-
100 лева



2. Расмие Алиосманова Салимова
-
100 лева



3. Мехмед Хасанов Мехмедов

-
200 лева



4. Иванка Белчева Илиева

-
250 лева



5. Тодорка Георгиева Тодорова

-
250 лева



6. Фатме Алимова Мустафова

-
200 лева



7. Галя Филипова Ангелова

-
100 лева



8. Найден Михайлов Димитров

-
100 лева

ІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

1. Мария Пачнова Илиева


2. Анифе Алиосманова Мехмедова


3. Еленка Кирилова Кирилова


4. Алтанай Салиева Рафидова


5. Осман Арифов Мустафов


6. Йовка Костова Георгиева


7. Боянка Милушева Димитрова


8. Севинч Сабриева Яхова


9. Зинеп Ибрямова Селимова


10. Ахмед Мустафов Ахмедов


11. Йорданка Марийкова Георгиева


12. Сабин Михайлов Михайлов

Сумата, която предлагаме за раздаване е в рамките на 1300 лева.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам ви проекта за решение:

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


РЕШИ


І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:


1. Надежда Найденова Недева

-
100 лева



2. Расмие Алиосманова Салимова
-
100 лева



3. Мехмед Хасанов Мехмедов

-
200 лева



4. Иванка Белчева Илиева

-
250 лева



5. Тодорка Георгиева Тодорова

-
250 лева



6. Фатме Алимова Мустафова

-
200 лева



7. Галя Филипова Ангелова

-
100 лева



8. Найден Михайлов Димитров

-
100 лева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

13. Мария Пачнова Илиева


14. Анифе Алиосманова Мехмедова


15. Еленка Кирилова Кирилова


16. Алтанай Салиева Рафидова


17. Осман Арифов Мустафов


18. Йовка Костова Георгиева


19. Боянка Милушева Димитрова


20. Севинч Сабриева Яхова


21. Зинеп Ибрямова Селимова


22. Ахмед Мустафов Ахмедов


23. Йорданка Марийкова Георгиева


24. Сабин Михайлов Михайлов

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 22




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 307   


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


РЕШИ


І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:


1. Надежда Найденова Недева

-
100 лева



2. Расмие Алиосманова Салимова
-
100 лева



3. Мехмед Хасанов Мехмедов

-
200 лева



4. Иванка Белчева Илиева

-
250 лева



5. Тодорка Георгиева Тодорова

-
250 лева



6. Фатме Алимова Мустафова

-
200 лева



7. Галя Филипова Ангелова

-
100 лева



8. Найден Михайлов Димитров

-
100 лева

ІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

25. Мария Пачнова Илиева


26. Анифе Алиосманова Мехмедова


27. Еленка Кирилова Кирилова


28. Алтанай Салиева Рафидова


29. Осман Арифов Мустафов


30. Йовка Костова Георгиева


31. Боянка Милушева Димитрова


32. Севинч Сабриева Яхова


33. Зинеп Ибрямова Селимова


34. Ахмед Мустафов Ахмедов


35. Йорданка Марийкова Георгиева


36. Сабин Михайлов Михайлов

Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.


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


Няма постъпили питания.


Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и четвъртото  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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