
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    № 21

Днес 25.04.2013 г. / четвъртък /  в залата на втория етаж на Община  Попово се 
проведе двадесет и първото заседание на ОбС – Попово.

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

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

На заседанието присъстват зам. кмета на Община Попово инж. Милена Божанова, 
секретаря на Общината г-н Владимир Иванов, служители от общинската администрация, 
журналисти.

Писмени уведомления за отсъствие от заседанието не са постъпвали.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 20

точки.
В законовия срок постъпиха още една докладна записка от общинския съветник 
Костадин Иванов Димитров от ПП „РЗС” относно: Промяна в Правилник за 
организацията и дейността на Обществения посредник на Община Попово, област 
Търговище и от кмета на Общината д-р Людмил Веселинов относно:
Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище” АД.

Предлагам те да влязат като точки 19 и 20 в проекта за Дневен ред. Който е 
съгласен с това предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:

ЗА - 26
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:

1. Поемане на общински дълг по реда на ч. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на 
съфинансиране на Община Попово, в качеството и на бенефициент по Оперативна 
програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие 
туризма”, проект „Обособяване на късноантична крепост „Ковачевско кале „като 
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атрактивен туристически комплекс” финансиран по договор № BG161PO001/3.1-
02/2009/008 на ОПРР 2007-2013 г.

2. Поемане на общински дълг по реда на ч. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на 
временен недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент 
по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво 
развитие туризма”, проект „Обособяване на късноантична крепост „Ковачевско 
кале „като атрактивен туристически комплекс” финансиран по договор № 
BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР 2007-2013 г. 

3. Актуализиране на бюджета на Община Попово за 2013 год. в частта за 
финансиране на „местните дейности”.

4. Приемане на разчетите за евакуация и разсредоточаване на територията на 
Община Попово.

5. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на 
концесия на обект яз. „КОВАЧЕВЕЦ”, с. Ковачевец, община Попово.

6. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на 
концесия на обект яз. „АПРИЛОВО”, с. Априлово, община Попово.

7. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост чрез публичен търг.

8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на 
собственици по реда на §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 29 от 
ЗСПЗЗ, по съдебни решения.

9. Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна общинска 
собственост – кметство с. Долец. 

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

11. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот с ид. № 
57649.503.21363, представляващ „Зрителна зала” в Дом на културата.

12. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване 
на имот № 000045 от землището на с. Светлен, община Попово с цел промяна на 
предназначението на имота за реализиране на инвестиционна инициатива –
изграждане на обор за 100 броя овце.

13. Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове с цел 
промяна на предназначението на земеделски земи за „Разширение на 
съществуващи гробищни паркове на селата Паламарца, Зараево, Светлен, 
Ковачевец, Кардам, Марчино и Осиково в Община Попово.

14. Утвърждаване правото на транспортни разходи за пътуващи работници и 
служители на територията на Община Попово
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15. Актуализиране на Стратегията за развитие на социалните услуги в община 
Попово за периода 2011-2015 г. 

16. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето за 2013 – 2014 
година.

17. Предложение за приемане на Наредба за организация на движението в 
урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и 
прилежащите им вътрешно-квартални пространства”

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

19. Промяна в Правилник за организацията и дейността на Обществения 
посредник на Община Попово, област Търговище.

20. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно 
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище” АД.

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

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

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 27
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -   0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред 
1. Поемане на общински дълг по реда на ч. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на 
съфинансиране на Община Попово, в качеството и на бенефициент по Оперативна 
програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие 
туризма”, проект „Обособяване на късноантична крепост „Ковачевско кале „като 
атрактивен туристически комплекс” финансиран по договор № BG161PO001/3.1-
02/2009/008 на ОПРР 2007-2013 г.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

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

Нашата комисия проведе своето заседание на 22 април и по първа точка от 
дневния ред с 4 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
адв. Росица Денева – общински съветник
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Искам да докладвам по първа и по втора точка, тъй като нормативните основания 
са едни и същи. По първата точка сме с 3 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение, а по 
втора – с 4 гласа ЗА. ЗОД ни задължава като ОбС да приемем решение за поемане на 
дълг като определим максимален размер на дълга изразен чрез номинална стойност, 
валута на дълга, вида на дълга, съгласно чл. 3 – начина на обезпечаване, условия за 
погасяване, максимален лихвен процент, такси, комисионни и други. Решението по ал. 1 
се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, 
или след провеждане на местен референдум по решение на ОбС. А чл. 19 ни указва, че 
процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по 
реда на закона за обществените поръчки, но тази разпоредба не се прилага за проекти 
подлежащи на финансиране за органите от Фонд за органите за местното 
самоуправление ФЛАГ ЕАД, от фонд  Енергийна ефективност и възобновяеми 
източници от фондовете за градско развитие. В този смисъл моля да подкрепим проекта 
за решение по точка 1 и точка 2.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Позволете ми да прочета проекта за решение, след което давам думата за 
обсъждане на тази така важна точка:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, и чл. 19а от Закона за 
общинския дълг, Общинският съвет

РЕШИ

1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен 
общински дълг с цел реализацията на проект: "Обособяване на късноантична крепост 
"Ковачевско кале "като атрактивен туристически комплекс", финансиран от 
Оперативна програма „Регионално развитие”, договор № BG161PO001/3.1-
02/2009/008  на ОПРР , при следните основни параметри:

 Максимален размер на дълга – 500 000,00 лв. (петстотин хиляди лева);
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
 Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – със собствени бюджетни 
средства на общината;

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.715 %, 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 

Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за 

кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да 
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1. 

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.
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Стефан Иванов – общински съветник
Относно поемането на общински дълг естествено имаме право да поемем такъв. 

Искам да кажа следното: когато обсъждахме бюджета на Общината през февруари месец 
се видя, че през миналите години излизаме от проектите, с един дълг от 2 милиона нетен 
дълг. В момента се вижда, че за всеки един следващ проект общината няма пари да си 
плати съфинансирането и поема непрекъснато общински дълг. При един бюджет от 
местни дейности от порядъка от 5 до 7 милиона в най-добрите години, а такива не се 
очертават започва да става, този дълг започва да тежи като воденичен камък на 
общината. Сигурен съм, че финансовия отдел, понеже са добри специалисти са го 
видели. И тук не слагам, това което общината осъди държавата да и възстанови, тук не 
влизат и санкцията, която е наложена по другата ОП в размер на  25 % и, която 
Общината пак съди държавата. Това са си истински чисти дългове. Според мен тези 
приходи от месни дейности не би трябвало да си позволяваме. Имайте на предвид, че в 
следващия програмен период предстои да се изпълни втората част на ВиК мрежата. Там 
дела на Общината е над милион. И естествено, предполага се, че общината ще продължи 
да кандидатства за проекти, които ще влязат през 2014 – 2020 при положение, че 
България продължи сътрудничеството си с ЕС по Европейските програми. С тези 
източници на приходи аз мисля, че Общината няма възможност да поддържа подобен 
дълг като стойност. Сега колегите тук знаят, че аз по принцип съм много скептично 
настроен към този проект Ковачевско кале, смятам, че той беше абсолютно излишен на 
Общината. Няма да донесе никакви дивиденти за нея и за жителите, нито смятам че ще 
донесе някакви приходи. Просто смятам, че като го приключим ще го затворим и ще 
чакаме някои по-добри дни. Така, че аз съм категорично против да се поема този 
общински дълг. Благодаря за вниманието.
Никола Тошков – общински съветник

Аз имам едни въпрос относно тази докладна. Тук основно е показан шест 
месечния EURIBOR и максималната надбавка 4715, но в крайна сметка какъв е 
ефективния лихвен процент – крайната цена, това което Общината ще плати в двата 
варианта – при един милион и сто заем и при 500 000 лева заем.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, по отношение на коментара 
на г-н Иванов искам да кажа, че за сега месечното задължение към ФЛАГ – лихви и 
главници излиза на 33 000 лева и се справяме удачно, това е планирано в бюджета. В 
бюджета е планиран също така и ангажимента на тези два кредита. А то нямаше как да е 
друго, защото едно от задълженията при представяне и приемане на бюджета е да 
предложим и отчет за дълга и намерение за поемане на такъв през бюджетната година. 
По отношение на това дали трябва да се гласува, мисля, че вече е късно след като 
договора за Ковачевско кале вече е факт и проекта вече се изпълнява. Значи, ако не 
приемем това решение за съфинансиране, значи – какво правим, би следвало да си дадем 
отговор и на този въпрос. 

А по отношение на следващите въпроси – какво ще ни струва – лихвения процент 
варира заедно с надбавката между 5 и 6.5, което се установява вече при подаване на 
документите за кандидатстване. На този етап колко ще са изцяло разходите твърдо не 
може да се каже. В момента се предлага докладната, така както я изисква ФЛАГ и както 
е разписано по техните програми, съобразено със закона. Така, че още е много рано, но 
пак казвам, че за разходите които сме поели до сега месечните разходи възлизат на 
33 000 и плащаме ги до 25-то число на всеки месец. 
Никола Тошков – общински съветник

Това е достатъчно като отговор. Само за сроковете, ако сложим при 5 % лихва 
това излиза за дългосрочния – 176 00, а за краткосрочния 55 000 към момента. Не знам 
дали в тези проценти са включени тази графа – други такси, наказателни лихви, 
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неустойки, - където по начало – тя е спорната, тя е притеснителната. Благодаря за 
отговора.
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС

Искам само да добавя нещо. Част от лихвите, които заплащаме се възстановяват 
от МФ. 50% от лихвите, които заплащат ползвателите на ФОНД ФЛАГ се заплащат от 
държавния бюджет на ползвателите, така че лихвата става доста по-малка от това, което 
е при договорирането на самия кредит. Благодаря. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Мисля, че това беше доста важно уточнение от г-н Маринов.  Други въпроси има 
ли ? Не виждам.

Преминаваме към гласуване на решението по докладната.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 21
ПРОТИВ -   7
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема !
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 258   

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, и чл. 19а от Закона за 
общинския дълг, Общинският съвет

РЕШИ

1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: "Обособяване на 
късноантична крепост "Ковачевско кале "като атрактивен туристически 
комплекс", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, договор 
№ BG161PO001/3.1-02/2009/008  на ОПРР , при следните основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 500 000,00 лв. (петстотин хиляди лева);
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
 Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – със собствени бюджетни 
средства на общината;

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.715 %, 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 

Закона за общинския дълг;
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за 

кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, 
да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението 
по т. 1. 

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Поемане на общински дълг по реда на ч. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на 
временен недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент 
по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво 
развитие туризма”, проект „Обособяване на късноантична крепост „Ковачевско 
кале „като атрактивен туристически комплекс” финансиран по договор № 
BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР 2007-2013 г. 
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика”

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

С четири гласа в подкрепа на докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Адв. Денева даде становището на тяхната комисия.

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

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за 
общинския дълг, Общинският съвет

РЕШИ

1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: "Обособяване на 
късноантична крепост "Ковачевско кале "като атрактивен туристически 
комплекс", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, 
финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР , при следните 
основни параметри:
 Максимален размер на дълга – 1100 000,00 лв. (един милион и сто хиляди 

лева);
 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
 Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.1-02/2009/008.;

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.715 %, 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово, с изключение 

на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
BG161PO001/3.1-02/2009/008 ., сключен с Управляващия орган на 
Оперативна програма Регионално развитие, и 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 
Закона за общинския дълг;

3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за 
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да 
подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по 
т. 1. 

Имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка. Има ли 
въпроси? Не виждам желаещи.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 21
ПРОТИВ - 7
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 

Решението се приема !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 259

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за 
общинския дълг, Общинският съвет

РЕШИ

1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното 
самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: "Обособяване на 
късноантична крепост "Ковачевско кале "като атрактивен туристически 
комплекс", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, 
финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР , при следните 
основни параметри:
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 Максимален размер на дълга – 1100 000,00 лв. (един милион и сто хиляди 
лева);

 Валута на дълга – лева
 Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 
 Условия за погасяване:

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 
договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на 
части, без такса за предсрочно погасяване.

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  
Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/3.1-02/2009/008.;

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 
надбавка от 4.715 %, 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 
ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка

 Начин на обезпечение на кредита:
- Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово, с изключение 

на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № 
BG161PO001/3.1-02/2009/008 ., сключен с Управляващия орган на 
Оперативна програма Регионално развитие, и 

- Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от 
Закона за общинския дълг;

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за 
кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, 
да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички 
останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението 
по т. 1. 

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Актуализиране на бюджета на Община Попово за 2013 год. в частта за 
финансиране на „местните дейности”.
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 проведе редовно заседание на 23 април. С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за 
решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

ПК вчера проведе своето заседание и с четири гласа ЗА подкрепя проекта за 
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

С четири гласа ЗА в подкрепа на 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
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Нашата комисия с 4 гласа ЗА 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 два гласа ЗА и три ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя докладната 
записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Увеличава разходите за членски внос и участие в нетърговски 
организации – за дейност 122 „Общинска администрация” по бюджета на 
Община Попово за 2013 г. с 3 360 лв.

2. Намалява размера на предвидения резерв за местни дейности – за дейност 
998 „Резерв” с 3 360 лв. 

3. Възлага на Кмета на Общината да разпредели така определените 
средства съгласно ЕБК.

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник 

Значи, при условие че сме заделили 5 156 и с 3360 увеличаваме, това е твърде 
голямо увеличение на членския внос и все пак аз поисках някакво обяснение, казаха, че 
това е свързано с това, че някои плащания се правят за стари периоди, просто не е 
обяснено достатъчно добре в тази докладна. А разликата е огромна –повече от 50 %. 
Увеличаване на членски внос така е стряскащо, затова моля за малко повече обяснение 
от страна на г-жа Божанова.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово

Вярно, че е повече от 50 % е увеличен размера на бюджетното перо свързано с 
участие на Общината в различни организации. Те наистина се касаят за задължения на 
Общината за членски внос към Националното сдружение на общините, където членуват 
всички общини в РБ. Писмото го получихме в края на март, началото на април и касае 
стари задължения, които до сега не са инвентаризирани и Сдружението не ги е 
представило на Общината. И това налага увеличението в този параграф.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други изказвания по трета точка от дневния ред има ли? Не виждам.

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 ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
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10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова 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 ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА -   29
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 260

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Увеличава разходите за членски внос и участие в нетърговски 
организации – за дейност 122 „Общинска администрация” по бюджета на 
Община Попово за 2013 г. с 3 360 лв.

2. Намалява размера на предвидения резерв за местни дейности – за дейност 
998 „Резерв” с 3 360 лв. 

3. Възлага на Кмета на Общината да разпредели така определените 
средства съгласно ЕБК.

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.
4. Приемане на разчетите за евакуация и разсредоточаване на територията на 
Община Попово.
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
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С четири гласа „ЗА” ПК подкрепи предложението за решение. Вчера на 
заседанието присъстваха хора от общинска администрация и ни разясниха точно за 
какво става въпрос, защото за всички ни не беше много ясно.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 11 от Закона за защита при 
бедствия и чл. 10 § 5 т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на 
евакуация и разсредоточаване, Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет Попово приема разчетите за евакуация и разсредоточаване 
на територията на Община Попово.

Имате думата за мнения и въпроси.

Тодор Тодоров – общински съветник
Разбира се, че нямам  нищо против такъв план. Това е нещо много необходимо за 

града ни. Видях, че е направен по раздели. Аз специално имам въпроси по Раздел 
Отрови. И въпроса ни е следния, не е ли по добре да премахнем причините за евентуална 
евакуация, и ако трябва да заделим пари за това, защото има въпроси от граждани, че в 
югозападната част на града се намира един склад с отрови. Това са химични препарати, 
които са с изтекъл срок на годност, които са една изключително опасна бомба за града 
ни, и която е първопричина града ни да бъде евакуиран при евентуално събитие в този 
склад. Понеже за това малко се говори и малко хора знаят, аз искам все пак да ни се каже 
истината. Колко тона отрови има складирани там, чий е този склад, съхраняват ли се 
тези отрови при необходимите стандарти за съхранение, има ли достъп на хора до този 
склад и може ли да възникне един евентуален пожар там. Всичките тези вещества стават 
бойни отровни вещества, ако се запалят. Тогава тежко на Попово, не знам дали ще 
можем да евакуираме града. Това, което в момента се съхранява там пречи ли по някакъв 
начин на околната среда и на екологията на града ни? Защото има оплаквания от 
граждани, че това мирише и се носи лоша миризма във въздуха. Това нещо се намира не 
повече на 500 метра от кв. Запад. Намира се във високата част на града и всичко това 
вятъра може да го доведе и да слезе и се утаи в целия град. Много е добър плана за 
евакуация, нека да го има, защото явно има защо да го има много строг план за това 
нещо. Знам, че в други общини този въпрос е решен. Например в Община Опака, вече са 
направени така необходимите бетонни ковчези и доста голяма част да не кажа напълно 
тези препарати са складирани за поне 100 години. Какво възнамерява да прави нашата 
община, виждаме че се отпускат, и искаме заеми за участие в доста проекти, не смятаме 
ли че трябва да вземем много спешни мерки по този въпрос, и че ако не ги вземем 
навреме този план за евакуация да не ни свърши работа. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Благодаря на г-н Тодоров. Има ли кой да отговори на този въпрос?
Николай Иванов – общинска администрация

Разчетите, които ние сме изготвили на този етап са за действие при възникване на 
събития, дори от посочените, които бяха изложени току що. Но искам да отбележа, че 
нашата задача, за която сме тук, ние изготвяме разчети, а има други служби, които се 
занимават с придвижване на този въпрос, на който аз не мога да ви отговоря на този 
въпрос, защото не е в моите правомощия и компетенции. Предлагам този въпрос да бъде
отправен и да получите отговор в едно следващо заседание на ОбС.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да има логика в това, изисква се компетентен отговор и затова г-н Тодоров аз 

поемам отговорността на следващото заседание да намерим компетентния човек, който 
може да ви отговори на този въпрос. Други въпроси по материала има ли? Не виждам.

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 ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова 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 ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 29
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 261

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 11 от Закона за защита при 
бедствия и чл. 10 § 5 т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на 
евакуация и разсредоточаване, Общинският съвет
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РЕШИ

Общински съвет Попово приема разчетите за евакуация и разсредоточаване 
на територията на Община Попово.

Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
5. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на 
концесия на обект яз. „КОВАЧЕВЕЦ”, с. Ковачевец, община Попово.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Предлагам комисиите да дадат становище и по двете следващи точки, 
защото са напълно идентични. Давам думата за становище на председателя на ПК 
„Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански 
права”
Иван Неделчев – общински съветник

И по двете точки ПК с 4 гласа ЗА подкрепя докладната. 
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

И нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

И по двете точки с 4 гласа ЗА подкрепяме докладните записки. ..................... Въз 
основа на доклада и протокола на комисията ............................. И в двете докладни в 
проекто решенията са спазени тези изисквания.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Позволете ми да зачета проекта за решение: 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 
и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за концесиите, Решение 215/31.01.2013 г. , протокол от 
18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със 
Заповед №З-13-97/05.02.20123г. на Кмета на общината и доклада на Кмета на 
община Попово, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост 
яз.”КОВАЧЕВЕЦ”, с. Ковачевец, общ. Попово, представляващ водна площ, 
разположени върху имот в землището на с. Ковачевец, кад.№ 000082 с площ 13,181 дка, 
с ЕКАТТЕ 37469, с АОС№2675/15.02.2000 г. и водостопански съоръжения /язовирна 
стена, преливник и изпускателна клапа/ извън регулация, участника  „ДЖЕНК-2013”-
ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202447961, адрес на управление с.Голямо Градище, общ. 
Опака, ул. „Елин Пелин”-3 представлявано от Сабри Зюлфикяров Садулов-Управител.-
100 точки.

2. На второ място класира участника ”Х-ТРАНС ПЕТРОЛ”-ЕООД гр. Попово, 
ул.”България”-34, ет. 6, ап. 17 с ЕИК по БУЛСТАТ 202174254 представлявано от Сашко 
Христов Христов-Управител- 57,33 точки.
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3. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
3.1. Еднократно концесионно възнаграждение 3000 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен 
срок от влизането в сила на концесионния договор.
3.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 500 лв. 
Гаранцията/депозита за участие в размер на 500 лв. се трансформира в такава парична 
гаранция.
3.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 3000 лв. без ДДС се внася 
авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с 
индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ 
година.
3.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на 
концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една 
година.
3.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от 
подписването на договора , общо 100000 лв. без ДДС.
3.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .
3.7. Срока на концесията е 35 години.

4. Определя срок един месец за сключване на концесионния договор  в 
съответствие с чл. 62 от ЗК.

5. Определя Кмета на Общината за орган , който да:
5.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 
„ДЖЕНК-2013”-ЕООД.
5.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на 
прекратяването му.
5.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.

6. Концесионния договор влиза в сила от подписването му при условията 
определени в него.

7. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на 
конкуренцията.

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 ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
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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 ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 29
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 262

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 
и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за концесиите, Решение 215/31.01.2013 г. , протокол от 
18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със 
Заповед №З-13-97/05.02.20123г. на Кмета на общината и доклада на Кмета на 
община Попово, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост 
яз.”КОВАЧЕВЕЦ”, с. Ковачевец, общ. Попово, представляващ водна площ, 
разположени върху имот в землището на с. Ковачевец, кад.№ 000082 с площ 13,181 дка, 
с ЕКАТТЕ 37469, с АОС№2675/15.02.2000 г. и водостопански съоръжения /язовирна 
стена, преливник и изпускателна клапа/ извън регулация, участника  „ДЖЕНК-2013”-
ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202447961, адрес на управление с.Голямо Градище, общ. 
Опака, ул. „Елин Пелин”-3 представлявано от Сабри Зюлфикяров Садулов-Управител.-
100 точки.

2. На второ място класира участника ”Х-ТРАНС ПЕТРОЛ”-ЕООД гр. Попово, 
ул.”България”-34, ет. 6, ап. 17 с ЕИК по БУЛСТАТ 202174254 представлявано от Сашко 
Христов Христов-Управител- 57,33 точки.

3. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
3.1. Еднократно концесионно възнаграждение 3000 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен 
срок от влизането в сила на концесионния договор.
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3.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 500 лв. 
Гаранцията/депозита за участие в размер на 500 лв. се трансформира в такава парична 
гаранция.
3.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 3000 лв. без ДДС се внася 
авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с 
индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ 
година.
3.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на 
концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една 
година.
3.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от 
подписването на договора , общо 100000 лв. без ДДС.
3.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .
3.7. Срока на концесията е 35 години.

4. Определя срок един месец за сключване на концесионния договор  в 
съответствие с чл. 62 от ЗК.

5. Определя Кмета на Общината за орган , който да:
5.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 
„ДЖЕНК-2013”-ЕООД.
5.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на 
прекратяването му.
5.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.

6. Концесионния договор влиза в сила от подписването му при условията 
определени в него.

7. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на 
конкуренцията.

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на 
концесия на обект яз. „АПРИЛОВО”, с. Априлово, община Попово.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Чухме становищата на комисиите и по тази точка.

Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и 
чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за концесиите, Решение 216/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 
2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.2013г. на 
Кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост 
яз.”АПРИЛОВО”, с. Априлово, общ. Попово, представляващ водна площ, разположени 
върху имот в землището на с. Априлово, кад.№ 000015 с площ 22,416 дка, с ЕКАТТЕ 
00566, с АОС№2657/14.02.2000 г. и водостопански съоръжения /язовирна стена, 
преливник и изпускателна клапа/ имот с кадастрален № 000018 с площ 3,585 дка, 
ЕКАТТЕ 00566 извън регулация, участника  ХРИСТО ПЕТКОВ МАЛЧЕВ, гр. Попово 
ул. „България”-92, ет. 1, ап. 1 , ЕГН 4711188280.- 91,57 точки.
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2. На второ място класира участника ”ГОРСКИ ЦАР”-ООД гр. Търговище, 
бул.”Никола Маринов”-Индустриална зона с ЕИК по БУЛСТАТ 201915002 
представлявано от Николай Дечев Дяков-Управител- 72,72 точки.

3. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
3.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1100 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен 
срок от влизането в сила на концесионния договор.
3.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 700 лв. 
Гаранцията/депозита за участие в размер на 700 лв. се трансформира в такава парична 
гаранция.
3.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 1400 лв. без ДДС се внася 
авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с 
индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ 
година.
3.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на 
концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една 
година.
3.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от 
подписването на договора , общо 61000 лв. без ДДС.
3.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .
3.7. Срока на концесията е 35 години.

4. Определя срок един месец за сключване на концесионния договор  в 
съответствие с чл. 62 от ЗК.

5. Определя Кмета на Общината за орган , който да:
5.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1  
ХРИСТО ПЕТКОВ МАЛЧЕВ, след регистриране от участника в срока по т. 4 на 
новоучредено търговско дружество/едноличен търговец /в което той е едноличен 
собственик на капитала/. 
5.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на 
прекратяването му.
5.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.

6. Концесионния договор влиза в сила от подписването му при условията 
определени в него.

7. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на 
конкуренцията.

Имате ли въпроси по точката. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. 

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 ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
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10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова 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 ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 29
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 263

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и 
чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за концесиите, Решение 216/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 
2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.2013г. на 
Кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост 
яз.”АПРИЛОВО”, с. Априлово, общ. Попово, представляващ водна площ, разположени 
върху имот в землището на с. Априлово, кад.№ 000015 с площ 22,416 дка, с ЕКАТТЕ 
00566, с АОС№2657/14.02.2000 г. и водостопански съоръжения /язовирна стена, 
преливник и изпускателна клапа/ имот с кадастрален № 000018 с площ 3,585 дка, 
ЕКАТТЕ 00566 извън регулация, участника  ХРИСТО ПЕТКОВ МАЛЧЕВ, гр. Попово 
ул. „България”-92, ет. 1, ап. 1 , ЕГН 4711188280.- 91,57 точки.

2. На второ място класира участника ”ГОРСКИ ЦАР”-ООД гр. Търговище, 
бул.”Никола Маринов”-Индустриална зона с ЕИК по БУЛСТАТ 201915002 
представлявано от Николай Дечев Дяков-Управител- 72,72 точки.

3. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
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3.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1100 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен 
срок от влизането в сила на концесионния договор.
3.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 700 лв. 
Гаранцията/депозита за участие в размер на 700 лв. се трансформира в такава парична 
гаранция.
3.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 1400 лв. без ДДС се внася 
авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с 
индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ 
година.
3.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на 
концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една 
година.
3.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от 
подписването на договора , общо 61000 лв. без ДДС.
3.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .
3.7. Срока на концесията е 35 години.

4. Определя срок един месец за сключване на концесионния договор  в 
съответствие с чл. 62 от ЗК.

5. Определя Кмета на Общината за орган , който да:
5.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1  
ХРИСТО ПЕТКОВ МАЛЧЕВ, след регистриране от участника в срока по т. 4 на 
новоучредено търговско дружество/едноличен търговец /в което той е едноличен 
собственик на капитала/. 
5.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на 
прекратяването му.
5.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.

6. Концесионния договор влиза в сила от подписването му при условията 
определени в него.

7. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда 
на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на 
конкуренцията.

Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска 
собственост 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 подкрепя 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

И нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

С четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви 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      приватизационната       оценка   и       правен       анализ   на     обект
“ГАРАЖ”, с. Априлово, общ. Попово, кв. 23, УПИ III, кад. № 289, със  ЗП- 24,00 кв.м. ,   
с АОС№1825/11.03.2013 г.-470,00  лв. 

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

2.1. Начална  тръжна цена –470 ,00 лв.
2.2. Стъпка за наддаване-40,00 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 50,00 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/50,00 лв./ се внася до 
15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, 
BIC код UBBS SFBG 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 обекта 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. 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 думата за въпроси. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.

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 ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
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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 ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 29
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 264

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      приватизационната       оценка   и       правен       анализ   на     обект
“ГАРАЖ”, с. Априлово, общ. Попово, кв. 23, УПИ III, кад. № 289, със  ЗП- 24,00 кв.м. ,   
с АОС№1825/11.03.2013 г.-470,00  лв. 

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

2.1. Начална  тръжна цена –470 ,00 лв.
2.2. Стъпка за наддаване-40,00 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 50,00 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.
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3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/50,00 лв./ се внася до 
15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, 
BIC код UBBS SFBG 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 обекта 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. 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.

Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на 
собственици по реда на §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 29 от 
ЗСПЗЗ, по съдебни решения.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

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

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

Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно 
ЗСПЗС право на собственост върху земеделски земи отнети от българската православна 
църква и други религиозни общности, кооперации и други организации се възстановява 
по тяхно искане, освен ако след отнемането им са застроени законно със сгради, които 
нямат земеделско предназначение или с тях са оземлени граждани. В тези случаи на 
съответните организации се предоставя равностоен имот от държавния или общински 
поземлен фонд. При липса на такава земя собствениците се обезщетяват от поименни 
компенсационни бонове. Видно е, че тук има такава земя и съгласно § 27 от ПЗР на  ЗИД 
на ЗСПЗЗ не приключили производства по обезщетяване от  общинския поземлен фонд 
се приключват по досегашния ред като ОбС предоставя земи от общинския поземлен 
фонд при наличие на едно от следните обстоятелства, а именно съгласно т. 2 на ал. 2 на § 
27 изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост каквито има за 
църковните настоятелства посочени в самата докладна. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Уважаеми колеги, зачитам ви проекта за решение:
На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във  връзка §.27, ал.2, т.2 от ПЗР 

към ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.29 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ

Дава съгласие, долуописаните имоти : 

№
КВС на 
землище

Имот 
№ Площ/дка НТП Катег.

1 Водица 50001 2,991 нива 3
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2 Водица 80006 2,335 нива 3
3 Водица 74020 1,43 нива 5
4 Водица 120014 4,018 нива 3
5 Водица 95008 2,66 нива 5
6 Водица 73020 15,512 из.тр.н-я 5
7 Водица 121018 7,143 нива 3
8 Осиково 2019 8,298 нива 7
9 Осиково 2020 10,311 нива 7

10 Осиково 16032 4,844 нива 6
11 Осиково 321 3,464 храсти 4
12 Марчино 43047 21,599 нива 4
13 Марчино 47002 9,705 нива 5
14 Марчино 50025 8,805 нива 5
15 Бракница 43003 11,479 нива 5
16 Долец 71019 1,983 пос.площ 6
17 Долец 155 4,905 пос.площ 5
18 Априлово 15001 5,64 из.нива 5
19 Априлово 15002 18,883 из.нива 5
20 Априлово 15003 3,22 из.нива 5
21 Априлово 156005 3 нива 5
22 Априлово 33009 4,4 из.нива 4
23 Априлово 28010 7,9 из.нива 4
24 Априлово 98082 0,109 нива 4
25 Цар Асен 9045 5,498 нива 5
26 Ломци 247 55,775 полска к-ра 5
27 Паламарца 10002 5,131 нива 5
28 Паламарца 11028 2,203 нива 9
29 Паламарца 22002 3,265 нива 5
30 Паламарца 23020 3,155 нива 3
31 Паламарца 56024 4,799 нива 3
32 Паламарца 33246 0,427 лозе 5

33 Тръстика 289 46,095
пасище, 

мера 6

34 Тръстика 336 4,417
пасище, 

мера 3
295,399

да се предоставят в собственост на църковните настоятелства в с.Паламарца, с.Тръстика, 
с.Осиково, с.Марчино, с.Бракница, с.Долец, с.Априлово, с.Цар Асен, с.Водица, с.Ломци, 
съгласно съдебни решения №№69;70;71;72;73; 74;75;102;104/2007 год  на Поповски районен 
съд, за възстановяване правото им на собственост.

Колеги имате думата за въпроси. 
Тодор Тодоров – общински съветник

Искам едно разяснение, виждам, че съдебните решения не отговарят на броя на 
църквите в селата. С една повече са църквите, може би едно съдебно решение е за две 
църкви. Можем ли да проверим това.
Красимира Славева – общинска администрация

Аз не съм ги броила съдебните решения, но те са представени в Общинската 
служба по земеделие и гори и те правят предложение до Общината и съответно –
общинската администрация – до ОбС.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси към тази докладна има ли ? Не виждам. Преминаваме към 

гласуване.
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 ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова 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 ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 29
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 265
На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във  връзка §.27, ал.2, т.2 от ПЗР 

към ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.29 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ

Дава съгласие, долуописаните имоти : 
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№
КВС на 
землище

Имот 
№ Площ/дка НТП Катег.

1 Водица 50001 2,991 нива 3
2 Водица 80006 2,335 нива 3
3 Водица 74020 1,43 нива 5
4 Водица 120014 4,018 нива 3
5 Водица 95008 2,66 нива 5
6 Водица 73020 15,512 из.тр.н-я 5
7 Водица 121018 7,143 нива 3
8 Осиково 2019 8,298 нива 7
9 Осиково 2020 10,311 нива 7

10 Осиково 16032 4,844 нива 6
11 Осиково 321 3,464 храсти 4
12 Марчино 43047 21,599 нива 4
13 Марчино 47002 9,705 нива 5
14 Марчино 50025 8,805 нива 5
15 Бракница 43003 11,479 нива 5
16 Долец 71019 1,983 пос.площ 6
17 Долец 155 4,905 пос.площ 5
18 Априлово 15001 5,64 из.нива 5
19 Априлово 15002 18,883 из.нива 5
20 Априлово 15003 3,22 из.нива 5
21 Априлово 156005 3 нива 5
22 Априлово 33009 4,4 из.нива 4
23 Априлово 28010 7,9 из.нива 4
24 Априлово 98082 0,109 нива 4
25 Цар Асен 9045 5,498 нива 5
26 Ломци 247 55,775 полска к-ра 5
27 Паламарца 10002 5,131 нива 5
28 Паламарца 11028 2,203 нива 9
29 Паламарца 22002 3,265 нива 5
30 Паламарца 23020 3,155 нива 3
31 Паламарца 56024 4,799 нива 3
32 Паламарца 33246 0,427 лозе 5

33 Тръстика 289 46,095
пасище, 

мера 6

34 Тръстика 336 4,417
пасище, 

мера 3
295,399

да се предоставят в собственост на църковните настоятелства в с.Паламарца, с.Тръстика, 
с.Осиково, с.Марчино, с.Бракница, с.Долец, с.Априлово, с.Цар Асен, с.Водица, с.Ломци, 
съгласно съдебни решения №№69;70;71;72;73; 74;75;102;104/2007 год  на Поповски районен 
съд, за възстановяване правото им на собственост.

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна общинска 
собственост – кметство с. Долец. 
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

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

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

Нашата подкрепа е също с 4 гласа ЗА. Съгласно ЗОС  чл. 6 имоти и вещи 
публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3 
ал. 2 се обявяват от ОбС за частна общинска собственост. Беше ни разяснено, че 
действително сградата на кметството в с. Долец е престанало да има предназначението 
си на кметство, поради което се налага и е възможно като ОбС да вземем такова 
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ във връзка 
с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

Обявява за частна общинска собственост:

Кад. № 131 от кв. 8 по регулационния план на с. Долец с площ 940 кв. м., ведно със 
застроената едноетажна сграда за кметство, собственост на Община Попово по АОС 
526/23.05.2002 година.

Имате думата за въпроси по докладната. 
Тодор Тодоров – общински съветник

Просто искам да попитам къде се намира кметския наместник и документацията 
на селото, след като тази сграда вече не може да си изпълнява предназначението, все пак 
това е хубаво да знаят хората.
Красимира Славева – общинска администрация

В момента част от сградата е укрепена и там се помещава кметството, но 
предстои да се вземе конструктивно становище дали може да се събори само част от 
сградата и да остане укрепената част, това е въпрос на конструктивно становище. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 29
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 266

На основание чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ във връзка 
с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

Обявява за частна общинска собственост:

Кад. № 131 от кв. 8 по регулационния план на с. Долец с площ 940 кв. м., ведно със 
застроената едноетажна сграда за кметство, собственост на Община Попово по АОС 
526/23.05.2002 година.

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

Тук съм длъжен да ви кажа, че ще предам управлението на тази точка на г-жа 
Венета Мисирджиева, тъй като в тази точка има обекти, които касаят Дриново, селото в 
което аз обработвам земя. Има някакъв вероятен конфликт на интереси. Подал съм 
декларация. По тази точка няма да участвам в гласуването, така че предавам 
ръководството на заседанието.
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Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово
Господин Георгиев си е подал декларацията по чл. 12 т. 4 до комисията, 

освободен е от обсъждането на точката.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

С четири гласа  „ЗА”  ПК подкрепи предложението за решение.
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово

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

ПК с  4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Хасан Хасан – общински съветник

Трима човека бяхме на комисията. 
Магдалена Радева – общински съветник

За г-н  Хасан, който присъства и на телефонния ми разговор с Валентин Русчев, 
той помоли, че ще дойде, ще закъснее, да го включим в заседанието на комисията. След 
като приключихме заседанието той дойде, аз го изчаках и си каза становищата по 
точките и затова е такъв доклада на комисията.
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово

Мисля, че г-жа Радева даде достатъчно добро обяснение по случая. Случва се на 
всеки да закъснее за заседание на комисия, ние имаме и случаи когато становището се 
казва чак на другата сутрин, така че това не е проблем. 

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

С 4 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Касае се за утвърждаване на 
документация за разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти 
общинска собственост, които се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от 
данъчните оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от ОбС 
въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители определени по реда на чл. 22 ал. 3 
освен ако в закон е предвидено друго. Продажба на имоти и вещи частна общинска 
собственост се извършва след решение на ОбС от кмета на общината чрез публичен търг 
или публично оповестен конкурс. В случая се касае за публичен търг. В този смисъл 
подкрепяме проекта за решение.
Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово

Колеги зачитам проекта за решение по точката, след което ще дам думата за 
обсъждане и въпроси:

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

РЕШИ

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

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

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

Светлен 300155 0,450 3 лозе 4837 115,43
Светлен 300156 0,742 3 лозе 4838 190,32
Светлен 300157 0,313 3 лозе 4839 80,28



31

Светлен 300158 0,417 3 лозе 4840 118,22
Светлен 300187 0,396 3 лозе 4847 112,27
Попово 57649.114.279 1,364 4 за зем.труд и отдих 11369 1183
Попово 57649.114.247 0,804 4 за зем.труд и отдих 11368 536
Попово 57649.113.314 4 за зем.труд и отдих 11478 259
Попово 57649.113.319 0,518 4 за зем.труд и отдих 11432 237
Гагово 170 17,613 4 др.селскост.т-я 11246 3421,81
Гагово 30 8,539 4 др.селскост.т-я 11244 2271,70

Славяново 49 32,537 5 др.селскост.т-я 10415 5983,46
Пакет І

Дриново 37004 0,555 3 лозе 11433 157,34
Дриново 37005 0,555 3 лозе 11434 157,34
Дриново 37007 0,557 3 лозе 11435 157,91
Дриново 37012 0,554 3 лозе 11436 157,06
Дриново 37022 0,556 3 лозе 11437 142,61
Дриново 37025 0,554 3 лозе 11438 142,10
Дриново 37029 0,554 3 лозе 11439 142,10
Дриново 37031 0,556 3 лозе 11440 142,61
Дриново 37034 0,555 3 лозе 11441 142,36
Дриново 37035 0,557 3 лозе 11442 142,87
Дриново 37037 0,552 3 лозе 11443 141,59
Пакет ІІ

Дриново 37040 0,606 3 лозе 11444 155,44
Дриново 37041 0,580 3 лозе 11445 148,77
Дриново 37051 0,574 3 лозе 11446 147,23
Дриново 37053 0,573 3 лозе 11447 146,97
Дриново 37054 0,553 3 лозе 11448 141,84
Дриново 37058 0,529 3 лозе 11449 149,97
Дриново 37060 0,536 3 лозе 11450 151,96
Дриново 37071 0,557 3 лозе 11451 157,91
Дриново 37072 0,540 3 лозе 11452 153,09
Дриново 37075 0,547 3 лозе 11453 155,07
Пакет ІІІ
Дриново 50016 2,725 3 нива 11454 1180
Дриново 50017 1,929 3 нива 11455 835
Дриново 50018 2,552 3 нива 11456 1156
Дриново 50019 2,846 3 нива 11457 1289
Дриново 50020 8,324 3 нива 3230 3721
Пакет ІV
Дриново 51022 7,321 3 нива 11458 3170
Дриново 51023 3,836 3 нива 11459 1738
Дриново 51024 4,201 3 нива 3233 1903
Дриново 51025 0,390 3 нива 11460 177
Дриново 51026 1,235 3 нива 11461 559
Дриново 51027 4,371 3 нива 11462 1893
Дриново 51030 8,130 3 нива 3234 3634

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

Колеги, имате думата за мнения и предложения, въпроси към докладната. Няма 
желаещи.
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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 ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ОТСЪСТВА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова 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 ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 28
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 267

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

РЕШИ

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община 
Попово през 2013 год., точка Б, с имотите описани в т.2.
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2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно 
наддаване, по цени,  както следва:

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

Светлен 300155 0,450 3 лозе 4837 115,43
Светлен 300156 0,742 3 лозе 4838 190,32
Светлен 300157 0,313 3 лозе 4839 80,28
Светлен 300158 0,417 3 лозе 4840 118,22
Светлен 300187 0,396 3 лозе 4847 112,27
Попово 57649.114.279 1,364 4 за зем.труд и отдих 11369 1183
Попово 57649.114.247 0,804 4 за зем.труд и отдих 11368 536
Попово 57649.113.314 4 за зем.труд и отдих 11478 259
Попово 57649.113.319 0,518 4 за зем.труд и отдих 11432 237
Гагово 170 17,613 4 др.селскост.т-я 11246 3421,81
Гагово 30 8,539 4 др.селскост.т-я 11244 2271,70

Славяново 49 32,537 5 др.селскост.т-я 10415 5983,46
Пакет І

Дриново 37004 0,555 3 лозе 11433 157,34
Дриново 37005 0,555 3 лозе 11434 157,34
Дриново 37007 0,557 3 лозе 11435 157,91
Дриново 37012 0,554 3 лозе 11436 157,06
Дриново 37022 0,556 3 лозе 11437 142,61
Дриново 37025 0,554 3 лозе 11438 142,10
Дриново 37029 0,554 3 лозе 11439 142,10
Дриново 37031 0,556 3 лозе 11440 142,61
Дриново 37034 0,555 3 лозе 11441 142,36
Дриново 37035 0,557 3 лозе 11442 142,87
Дриново 37037 0,552 3 лозе 11443 141,59
Пакет ІІ

Дриново 37040 0,606 3 лозе 11444 155,44
Дриново 37041 0,580 3 лозе 11445 148,77
Дриново 37051 0,574 3 лозе 11446 147,23
Дриново 37053 0,573 3 лозе 11447 146,97
Дриново 37054 0,553 3 лозе 11448 141,84
Дриново 37058 0,529 3 лозе 11449 149,97
Дриново 37060 0,536 3 лозе 11450 151,96
Дриново 37071 0,557 3 лозе 11451 157,91
Дриново 37072 0,540 3 лозе 11452 153,09
Дриново 37075 0,547 3 лозе 11453 155,07
Пакет ІІІ
Дриново 50016 2,725 3 нива 11454 1180
Дриново 50017 1,929 3 нива 11455 835
Дриново 50018 2,552 3 нива 11456 1156
Дриново 50019 2,846 3 нива 11457 1289
Дриново 50020 8,324 3 нива 3230 3721
Пакет ІV
Дриново 51022 7,321 3 нива 11458 3170
Дриново 51023 3,836 3 нива 11459 1738
Дриново 51024 4,201 3 нива 3233 1903
Дриново 51025 0,390 3 нива 11460 177
Дриново 51026 1,235 3 нива 11461 559
Дриново 51027 4,371 3 нива 11462 1893
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Дриново 51030 8,130 3 нива 3234 3634
       
3.Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 
гореописаните имоти. 

Предавам ръководенето на заседанието на г-н Георгиев.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот с ид. № 
57649.503.21363, представляващ „Зрителна зала” в Дом на културата.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

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

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

Преди да съобщя становището на нашата комисия искам да внеса още малко 
яснота за заседанието, което проведе комисията. То беше проведено на 22 април –
понеделник. Първоначално при започване на заседанието в залата присъствахме трима 
съветника – Бехти Бейтулов, аз и Хасан Хасан. За да съберем нужния кворум и 
заседаваме по- адекватно проведох разговор с г-н Русчев, който каза, че до 15-20 минути 
ще дойде на комисията и с г-н Стефан Иванов, който поради служебни ангажименти 
каза, че няма да присъства на заседанието. По докладната записка в официалната част от 
заседанието с три гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 
Специфичното тук е, че когато предоставяме безвъзмездно право на ползване може да се 
отчете след решение на ОбС, прието с мнозинство 2/3 от общия брой съветници. 

Колеги зачитам проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 47, ал. 
4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години за 
периода на провеждане на кинофестивал „Златното око” върху част от имот с ид. № 
57649.503.2136.3, представляващ „Зрителна зала” в Дом на културата, на 
„Сдружение за среда и култура Попово ХХІ – ви век”.

2. Възлага на кмета на общината сключването на договор.

Имате думата за въпроси.
Тодор Тодоров – общински съветник

Съжалявам, на мен ми звучи малко неясно това решение - Учредява 
безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години за периода на 
провеждане на кинофестивал „Златното око” – фестивала ли ще го правим 10 години, 
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или Сдружението ще има право само до като тече фестивала само на безвъзмездното 
право на ползване на това помещение. През другото време то няма да има това право. 
Искам малко разяснение. Мисля, че записа не е много точен.
Красимира Славева – общинска администрация

Да точно това се има предвид. Фестивала е ежегоден и само за периода на 
провеждане на фестивала тогава ще се ползва от Сдружението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Имате ли други въпроси? Не виждам.

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 ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова 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 ЗА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 28
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 268      
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На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 47, ал. 
4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ

1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години за 
периода на провеждане на кинофестивал „Златното око” върху част от имот с ид. № 
57649.503.2136.3, представляващ „Зрителна зала” в Дом на културата, на 
„Сдружение за среда и култура Попово ХХІ – ви век”.

2. Възлага на кмета на общината сключването на договор.

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.
12. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване 
на имот № 000045 от землището на с. Светлен, община Попово с цел промяна на 
предназначението на имота за реализиране на инвестиционна инициатива –
изграждане на обор за 100 броя овце.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

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

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

ПК с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, зачитам ви проекта за решение:

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

РЕШИ
Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000045 от землището 
на с. Светлен община Попово, обл. Търговище с цел промяна на предназначението 
на имота и изграждане на „Обор за 100 броя овце”.        

Имате думата за въпроси и изказвания . 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 ОТСЪСТВА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
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10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ЗА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ОТСЪСТВА
21. Николай Цонев Черкезов ЗА
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
23. Росица Денева Дончева ЗА
24. Румен Стойчев Русев ЗА
25. Стефан Неделчев Иванов ОТСЪСТВА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ОТСЪСТВА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА

ЗА - 23
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 269     

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

РЕШИ
Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за 

подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000045 от землището 
на с. Светлен община Попово, обл. Търговище с цел промяна на предназначението 
на имота и изграждане на „Обор за 100 броя овце”.        

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.
13. Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове с цел 
промяна на предназначението на земеделски земи за „Разширение на 
съществуващи гробищни паркове на селата Паламарца, Зараево, Светлен, 
Ковачевец, Кардам, Марчино и Осиково в Община Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

С четири гласа  „ЗА”  ПК подкрепи предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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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 с 4 гласа ЗА подкрепя докладната записка.

Колеги зачитам проекта за решение по тази точка:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от ЗОС и чл. 124 ал. 1 от 
ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска 
собственост Общински съвет допуска процедура за промяна на предназначението на 
земеделски земи в землищата на
             с.Паламарца  за 2124 кв.м от имот № 000137                                             
             с.Светлен       за 2732 кв.м от имот №000037 и 1000 кв.м от имот № 000039
             с.Зараево       за 1793 кв.м от имот № 000079 и 1891 кв.м от имот № 100225
             с.Ковачевец   за 2684 кв.м от имот № 113004
             с.Кардам        за 4443 кв.м от имот № 000068
             с.Марчино     за  372 кв.в от имот № 46003
             с.Осиково      за 560 кв.м от имот №000018              
   за “Разширение на съществуващи  гробищни паркове”
           2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Попово дава  разрешение за 
изработване на  проекти за подробни устройствени планове на 
селата
             Паламарца / имоти №№000135 и 000137/
             Светлен     / имоти  №№ 000036,000037 и 000039/
             Зараево     / имоти №№000075,000077 и 100225 /
             Ковачевец /имоти №№000099 и 113004 /
             Кардам      /имоти№№000070 и 000068 /
             Марчино  /имоти №№000089 и 46003 /
             Осиково   /имоти №№000192 и 000018 /

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

ЗА - 24
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 270      

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от ЗОС и чл. 124 ал. 1 от 
ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ

            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска 
собственост Общински съвет допуска процедура за промяна на предназначението на 
земеделски земи в землищата на
             с.Паламарца  за 2124 кв.м от имот № 000137                                             
             с.Светлен       за 2732 кв.м от имот №000037 и 1000 кв.м от имот № 000039
             с.Зараево       за 1793 кв.м от имот № 000079 и 1891 кв.м от имот № 100225
             с.Ковачевец   за 2684 кв.м от имот № 113004
             с.Кардам        за 4443 кв.м от имот № 000068
             с.Марчино     за  372 кв.в от имот № 46003
             с.Осиково      за 560 кв.м от имот №000018              
   за “Разширение на съществуващи  гробищни паркове”
           2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Попово дава  разрешение за 
изработване на  проекти за подробни устройствени планове на 
селата
             Паламарца / имоти №№000135 и 000137/
             Светлен     / имоти  №№ 000036,000037 и 000039/
             Зараево     / имоти №№000075,000077 и 100225 /
             Ковачевец /имоти №№000099 и 113004 /
             Кардам      /имоти№№000070 и 000068 /
             Марчино  /имоти №№000089 и 46003 /
             Осиково   /имоти №№000192 и 000018 /
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Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Утвърждаване правото на транспортни разходи за пътуващи работници и 
служители на територията на Община Попово
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

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

С три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Това го гласуваме всяка година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

С пет гласа ЗА стабилно подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Прочитам ви проекта за решение:

На основание чл .21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС № 
1/09.01.2013г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г., 
Общинският съвет

РЕШИ

1. Утвърждава правото на транспортни разходи, извършени във връзка с 
пътуването от местоживеене до месторабота и обратно на лицето Донка Христова 
Русева, ЕГН 5912308250, заемаща длъжност домакин-чистач хигиенист в ЦДГ № 6 –
група село Светлен, отговаряща на изискванията на чл.27 ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС № 
1/09.01.2013г.

2. Разходите по т.1 са до 75 % от действителните разходи на работници и 
служителите и са в рамките на приетия за 2013г. бюджет.

Имате думата за въпроси.
Катя Грибнева – общински съветник

Аз само искам да допълня – разбира се че съм ЗА. Това, което ми казаха да се чуе 
и да не ме питат хората – защо човек от Попово идва в Светлен и му плащаме разходите. 
Тук е казано, отговаряща на изистванията на чл. 27 ..., това значи да има и икономическо 
образование. За съжаление такъв човек в Светлен няма, затова се налага години наред да 
гласуваме подобни решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Гласуваме ПОИМЕННО

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

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 271     

На основание чл .21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС № 
1/09.01.2013г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г., 
Общинският съвет

РЕШИ

1.Утвърждава правото на транспортни разходи, извършени във връзка с 
пътуването от местоживеене до месторабота и обратно на лицето Донка Христова 
Русева, ЕГН 5912308250, заемаща длъжност домакин-чистач хигиенист в ЦДГ № 
6 – група село Светлен, отговаряща на изискванията на чл.27 ал.1 т.2 и ал.2 от 
ПМС № 1/09.01.2013г.

2.Разходите по т.1 са до 75 % от действителните разходи на работници и 
служителите и са в рамките на приетия за 2013г. бюджет.

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.
15. Актуализиране на Стратегията за развитие на социалните услуги в община 
Попово за периода 2011-2015 г. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

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

Зачитам ви проекта за решение, след което имате думата:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12, чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19 ал.2 и ал. 3 от 
Закона за социалното подпомагане и чл. 36б ал. 4 и ал. 5 от Правилника за 
прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет

РЕШИ

Общински  съвет Попово приема Актуализирана стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Попово за периода 2011-2015 г. и Годишен план за развитието 
на социалните услуги за периода 2013 – 2014 година.

Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 26
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 272    

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12, чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19 ал.2 и ал. 3 от 
Закона за социалното подпомагане и чл. 36б ал. 4 и ал. 5 от Правилника за 
прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет

РЕШИ

Общински  съвет Попово приема Актуализирана стратегия за развитие на 
социалните услуги в община Попово за периода 2011-2015 г. и Годишен план за развитието 
на социалните услуги за периода 2013 – 2014 година.

Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето за 2013 – 2014 
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

С пет гласа ЗА ПК подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник

С пет гласа ЗА ПК единодушно подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам проекта за решение.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 ал.1 от 
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общинският съвет

РЕШИ
УТВЪРЖДАВА Общинска програма за закрила на детето за 2013 – 2014 

година.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. 
Тодор Тодоров – общински съветник

Въпроси по Програмата нямам, просто понеже и на комисията и сега не виждам 
никакви представители, искам да знам кой е изготвил тази програма, защото така като 
гледам никъде не пише. Никъде няма изготвил.... Мисля, че един документ трябва да има 
изготвил със съответните подписи, за да се знае кой отговаря за нея. Няма и хора, на 
които да задаваме въпроси ако имаме. Да гласуваме, но да не става това практика. Това е
несериозно отношение към ОбС на тези, които са изготвили тази програма.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Докладната записка беше от името на Димитър Кънев.
Д-р Ганка Колева – общински съветник

На заседанието на нашата комисия присъства Димитър Кънев, който така се 
постара да обясни част от Програмата и каза, че всъщност – предлагат я те, а изпълнител 
трябва да бъде Общината и по специално отдела за Социални услуги.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Добре. Ако смятате, че няма какво да ни притеснява в тази Програма, да я 
гласуваме, такава приемаме всяка година. 

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 27
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 273     

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 ал.1 от 
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общинският съвет

РЕШИ
УТВЪРЖДАВА Общинска програма за закрила на детето за 2013 – 2014 

година.
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Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Предложение за приемане на Наредба за организация на движението в 
урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и 
прилежащите им вътрешно-квартални пространства”
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Както знаете тази Наредба е входирана за втори път. Един път беше в 
декемврийското заседание, ако се не лъжа. Сега отново е поставена на дневен ред, тъй 
като всички сме съгласни, че има жизнена необходимост от такава Наредба свързана с 
организация на движението и моля за активност. На предното заседание приехме едно 
решение – всеки да направи конкретни предложения, тъй като варианта в който беше 
входирана изискваше да се направят по-сериозни обсъждания. Постъпило е само едно 
писмено предложение от д-р Колева за промяна, което би трябвало да ви е приложено в 
документацията на сесията. 
Давам думата за становище на всички комисии, първо на председателя на ПК 
„Здравеопазване, околна среда и социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

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

Вчера на заседанието нашата комисия с 4 човека подкрепи докладната записка и 
правим едно предложение, вчера възникна въпроса – да определим един депозит при 
разкопаване на всяко юридическо или неюридическо лице – предварителен депозит на 
квадратен метър по 1000 лева до възстановяване на разкопаното. ВиК копаят, никой не 
им взема депозит, Общината си ги поддържа
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

А смятате ли, че 1000 лева ще са достатъчни за възстановяване.
Иван Неделчев – общински съветник

Предостатъчни даже.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Добре, има направено предложение от комисията, ние го приемаме, как точно ще 
бъде записано ще го обсъждаме по-нататък.

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

С три гласа ЗА подкрепяме докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата да 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 приема проекта за предложение, така както е 
предложен на нашето внимание без изменение.
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 не излезе с решение по докладната. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, Наредбата беше на вашето внимание доста отдавна, преди да зачета 
проекта за решение има нужда от много голямо обсъждане, затова давам думата за 
обсъждане:
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Валентин Русчев – общински съветник
В разговори тук по принцип подкрепяме проекта за решение като цяло, защото 

такава Наредба трябва да има. Говорихме с колеги и стигнахме до извода, че трябва да се 
направи по-широка дискусия от повече общински съветници от всички политически 
партии за да може да се разгледа подробно всеки един член от тази наредба. Основно 
интересите трябва да се защитят на Общината естествено, на гражданите и на малкия и 
среден бизнес, защото в тази Наредба има някои неща, които ще ограничат и ще 
затруднят работата на малкия и средния бизнес. Давам пример със зареждане на 
търговски обекти – има един член в глава 6, в който се забранява паркиране на превозни 
средства с допустима максимална маса над 2тона и половина извън определените със 
Заповед на Кмета на Общината паркинги. Още не се знае кои са тези паркинги. И второ 
над 2.5 тона – просто всички коли, които минават през града от външни фирми и наши 
фирми са поне 3.5 тона. Дори до 3.5 тона се карат леки коли, може да се сметне, че се 
забранява и паркирането и на леки коли, защото има леки коли по 2.5 и 3 тона.  Има и 
други такива точки, които трябва да се разгледат много внимателно. Ограниченията са 
почти в цялата централна част. Примерно хора, които дори да отидат до един магазин да 
си напазаруват с кола, трябва да плати 1 лев примерно такса. Банки, учреждения и т. н. 
примерно, търговските обекти трябва да се зареждат от 7 до 9 часа и от 18 до 20 часа 
вечерта никой не зарежда търговски обекти. Всичко се зарежда сутринта , до обяд, ние 
понеже зареждаме и в големите градове няма такива ограничения. И в София ако 
отидете и във Варна, има си някъде зони, но в цялата централна градска част примерно 
да се зарежда от 7 до 9 сутринта – това не може да стане. Дори в комплексите лятото се 
зарежда до 12 часа – например Златни пясъци, Слънчев бряг и т. н. Смятам, че по този 
начин, така или иначе икономическото състояние е много лошо, хората нямат пари да си 
купят хляб и най-необходими неща, и сега ако трябва да плати и 1 лев, той няма да отиде 
в магазина, до банката. Например и до банката от селата постоянно идват тук – на пазар, 
паркинг Антола, паркинг оттатък – той няма да дойде и на пазар, след като трябва да 
спира някъде в покрайнините на града. Не казвам, че трябва да се създаде хаос и да няма 
организация на движението, но да бъде направена така, че да се защитят всички 
интереси – на гражданите, на Общината и на бизнеса. Има и противоречия в някои 
точки, не смятам да се спирам чак толкова подробно. Примерно – ето още едно нещо, 
което трябва да се уточни в глава 8 чл. 41 ал. 1 Кратковременно, принудително 
отстраняване на МПС, което е направило нарушение до заплащане на таксата, както и на 
разходите за прилагане на техническото средство – никъде не се знае колко са разходите 
– може да са 200 лева, може да са 2 лева. Тук никъде не пише колко ще се плаща. 

Просто, аз съм ЗА наредбата, но трябва да не се пречи на развитието на бизнеса и 
на хората, защото те и хората ще се затруднят по този начин. Например чл. 49 За 
извършване на товаро-разтоварни работи за зареждане на търговски обекти в 
централната градска част се определя време до 8.00 часа и място за безплатно паркиране, 
което да не надвишава 30 минути. Ами в 8 часа те не са отворени още магазините, 
примерно и учрежденията. То се обезсмисля това нещо. И други такива има още –
наказание – който с превозно средство прегради път с цел да препречи на нормалното 
движение, на манифестация, на процесия, състезание или други подобни. Значи аз може 
да спра там на улицата и Веско да дойде и да каже – ти попадаш в други подобни, 
защото примерно нещо на него не му харесва. 

Така, че моето предложение е да направим една разширена, максимално 
разширена комисия, която да се събере и накрая да няма някой който да не е доволен от 
окончателния проект на наредбата. Ако трябва и да се подложи на публична дискусия. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Господин Костадин Димитров заповядайте.
Костадин Димитров – общински съветник
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Имам конкретно предложение. Тук сме 30 човека с 30 различни мнения. Каквато 
и комисия да направим тази комисия няма да реши нещо еднакво за всички, с което 
всички да са съгласни, убеден съм в това нещо. Затова ще предложа нещо друго – ако 
някой иска да коментира въпросния нормативен документ, който подготвяме нека да го 
коментира с конкретно предложение или по-точно да посочва кой член по какъв начин, 
ако трябва да го издиктува и да го променяме тук. В противен случай аз не виждам, тази 
наредба е подготвена от определен екип. Тя не е подготвена от един човек, убеден съм в 
това нещо, освен това сигурен съм, че са ползвани и нормативни документи от съседни 
райони най-малко, които са минали по тоя път. Въпроса не го виждам да е толкова 
проблемен, ако трябва в последствие да променим конкретни членове. Но ви казвам, че с 
всякакви други такива отлагания във времето няма да я приемем тази Наредба въобще. 
Затова си мисля, че който има някакво мнение да го изложи конкретно- чл. еди кой си 
променяме по следния начин. Или пък добавяме чл. -....., както е направила Ганка Колева 
– тя малко е изпреварила събитията с нейното предложение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

На предната сесия ние бяхме казали, който има предложения да ги направи в 
писмен вид и тя го беше направила. Съгласен съм напълно. Други изказвания. Г-н 
Тодоров.
Тодор Тодоров - общински съветник

Аз също съм съгласен, че такава наредба трябва да има. Съгласен съм, че тя е 
направена доста добре в този и вид. Може би има пропуски, да убеден съм, че е 
съгласувана с други такива Наредби, приети в други градове. Нашият град обаче си има 
специфика в движението и ние трябва да приемем и това. Аз съм съгласен напълно с 
господин Русчев, че тази Наредба трябва да бъде подложена на един обществен дебат. 
Моето конкретно предложение е този проект да бъде публикуван в Местен вестник и да 
се отвори, ако трябва една приемна, или тя може да бъде и в канцеларията на ОбС за 
предложения на граждани. И когато тя се разгледа да се направи едно обществено 
обсъждане на Наредбата, защото тя е Наредба, която касае както каза г-н Русчев и 
гражданите и бизнеса и всички в този град. И трябва да приемем един нормативен 
документ, който се приема от обществеността. В противен случай с тази Наредба може 
да се получи обратния ефект. Така, че според мен хубаво започнахме – има я Наредбата, 
нека я обсъдим както трябва и да я приемем тогава. Поне да имаме основание да я 
приемем след като сме я предложили на гражданите за обществено обсъждане.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Добре, но ние все пак трябва да дадем някакво време на обсъждане за да не 
продължи това до безкрайност. 
Тодор Тодоров - общински съветник

До следващата сесия. Един месец е достатъчно време.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Добре е да говорим конкретно с цифри и дати. Вие предлагате да бъде поместен в 
Местен вестник – следващия брой ще бъде на 17 май. И даваме една седмица време да 
бъде прочетено и направени предложения. След което определяме една дата преди 
следващата сесия, моето мнение е така – правим публично обсъждане включая и 
общински съветници, които предлагам да изберем в момента от всички групи. 
Предлагам да определим в момента представители от ОбС, които да присъстват на това 
публично обсъждане, да се чуят всички предложения и съответно тази комисия, която 
бъде избрана тук с конкретни предложения за промени в членове на Наредбата, която е 
база на това обсъждане. Съгласни ли сте с това мое предложение. 
Костадин Димитров – общински съветник

Аз категорично не съм съгласен с това нещо. Ние измисляме в момента някаква 
нова форма на създаване на нормативни документи и някакви глупости. Извинявайте за 
лошия тон, който държа. Да направим референдум тогава? Хайде кажете ми как ще 



47

станат предложенията на хората, извинявайте ама за това нещо трябва определена 
компетентност. Под каква форма ще бъдат тези предложения – чл. .... от Наредбата не ни 
харесва и да стане еди как си. Не това предложение е напълно безсмислено. Съжалявам 
за лошия тон, но аз не виждам  смисъл от това нещо. Аз ви казвам – приемаме тази 
Наредба, гласуваме, това си е нормативен документ. Не виждам нищо лошо в 
последствие да променим някои членове, които не работят или някои неща, които не са 
добре. Какъв е проблема? Ама съжалявам, че се изразявам по този начин но от кого и 
какви предложения очаквате да дойдат? И по какъв начин ще бъдат формулирани тези 
предложения. Ами оставете тогава да я направят хората, там някой си да я направи. Аз 
нямам нищо против. Трябва да се мислят нещата като се вършат и като се предлагат. 
Адв. Росица Денева – общински съветник

Трябва да се обърнем към нашия Правилник за организация на дейността на ОбС 
чл. 97 всички го имате пред вас предполагам – ОбС може да организира публично 
обсъждане, каквото е едно от предложенията – на проекти за решения от значим 
обществен интерес за местната общественост. Целта на обсъждането е гражданите на 
общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по 
проектите за решения. 

Какво трябва да направим обаче ние: ал. 2 ОбС с мнозинство повече от 
половината от общия брой съветници приема решения за организиране на публичните 
обсъждания по ал. 1, с които определя: предмета, формите, датата, мястото, 
продължителността и процедурните правила на обсъждането.

В днешния Дневен ред, ние нямаме такъв проект за решение за организиране на 
публични обсъждания.

Ако някой се наеме да изготви процедурни правила за обсъждането, да ги 
представи на нашето внимание с проект за Докладна – днес такова решение не можем да 
вземем. Такъв е реда и той трябва да бъде спазен.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Преди всичко трябва да бъде спазен Правилника. Друг иска ли думата?
Инж. Найден Иванов – общински съветник

Само да оспоря предложението на комисията за допълнение при прокопаване на 
пътища. Първото, което е спомняте си, че ние бяхме създали една временна комисия, 
която се опита да работи по този въпрос и да направим Правилник. Оказа, се че 
всъщност нещата са много добре сложени, решени, разделени на прокопаване на 
пътища, на плащане, на депозит, който се възстановява след възстановяване на пътищата 
и т. н. Има определен ред, така, че просто да не намесваме в един определен момент една 
Наредба, която не я касаят точно тези въпроси. Така, че прави се план-сметка от 
технически лица и всичко останало. Просто молбата ми е това предложение да не влиза 
за разглеждане. 
Магдалена Радева – общински съветник

Аз подкрепям изказването на г-н Димитров. Също съм ЗА приемането на 
Наредбата в този и вид в който е била предложена. Всички имахме достатъчно време да 
изразим своите становища, Наредбата е качена в сайта на Общината, дали е публикувана 
в Местен вестник или на сайта, мисля че има публичност Наредбата. Въпросите за 
таксите, размера на глобите всичко това – имаме си Наредба за такси и цени на услуги. 
Тези такси ще намерят място в тази Наредба – тя ще бъде актуализирана, така че не 
мисля, че има нещо притеснително по наредбата.
Костадин Димитров – общински съветник

Исках само да благодаря на адв. Денева, тя ми припомни нещо, което ние няколко 
пъти започваме и предлагаме. Това, което тя каза показва, че и самия ни Правилник на 
ОбС не е направен съвсем коректно и не е точен. И той позволява такива дебати и да 
буксуваме и да не можем да приемаме важни решения. Благодаря. Както искате така ме 
разбирайте. 
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз с тази ваша констатация не мога да се съглася, защото ние в момента 

обсъждаме Наредбата и обсъждаме варианти за нейното приемане. Защо да не е 
конкретно и да не е по същество?
Костадин Димитров – общински съветник

Самият Правилник дава такава възможност.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Беше ни обяснено, че не можем да проведем публично обсъждане без да е 
предварително заложено.
Костадин Димитров – общински съветник

Имам в предвид, че и в конкретни случаи и това е допустимо. Но нека да бъде 
допустимо по конкретния начин, а не общо – да, да може това да се направи, но по еди 
какъв си начин.
Иван Неделчев – общински съветник

Ние днес приемаме Наредбата – такава е точката. Който е чел Наредбата и е 
видял, и нещо не му е ясно имаме представител – те са 6 човека, които изработиха тази 
Наредба и я работиха 6 месеца, докато я направят и може компетентно да ни обясни и 
отговори на въпроса на Вальо Русчев защо централната част ще се зарежда от 8 до 10 
часа примерно, защото така е преценено – тогава няма движение. А в 12 часа да дойде 
един камион да ми се трясне там и да разтоварва това нормално ли е. Говорим за 
централната градска част, за главната улица, където трябва да има точно регламентирано 
време. 2.5 това е товаропоемност, а не с такова тегло да е автомобила.  Моето 
предложение е, ако има въпроси г-н Трифонов е тук да отговори точно и ясно, защото те 
са работили 6 месеца тази Наредба и да я гласуваме. Да отлагаме, да викаме хората, да 
умуваме сигурно няма да стане нищо.
Адв. Росица Денева – общински съветник

Сега, не можах да разбера – Наредбата е качена на сайта на общината кога? И от 
тогава до сега за да разберем дали има обществен интерес за местната общественост от 
този проблем колко са постъпилите становища и предложения за проекта за решение, 
който е в днешния дневен ред.
Веселин Несторов – общински съветник

По отношение на тонажа никъде не пише, че е с товароподемност 2.5 тона, 
напротив с допустимо максимална маса – над 2.5 тона и извън определените със заповед 
на кмета паркинги, като се забранява паркирането на моторните превозни средства. 
Значи първо по Закона за движението по пътищата В категория получават всички водачи 
и могат да управляват автомобили с обща маса до 3.5 тона. Тук става въпрос за 2.5 тона. 
Това ми е първия въпрос, кой измисли да бъде до  2.5 тона. Втория въпрос, който имам е 
как точно ще стане зареждането от 7 до 9 часа като аз съм работил в тази сфера повече 
от 20 години и много добре ми е ясно, че когато тръгне един автомобил примерно от 
друга община или друг град и пътува примерно 7, 8, 9 часа, как ще се включи от 7 до 9 
часа да зареди търговските обекти в централната градска част? Подкрепям мнението на 
Валентин Русчев, защото това е абсолютно невъзможно. Ако трябва да се приеме тази 
Наредба и да се спъва бизнеса, говоря за средния и дребен бизнес, който всички знаете, 
че изнемогва и в момента да му слагаме и допълнителни ограничения за мен това 
решение ще доведе изключително много до затрудняване работата, да не кажем, че 
някои от обектите може и да затворят. Затова си мисля, че тази Наредба трябва да се 
разгледа наново, поне в тези точки и ако трябва да се даде предложение за зареждането  
да се удължи времето. Това беше по едната част.

Сега по другата ще ви кажа. Тук гледах за велосипедите, които ще се движат по 
централната градска част, пешеходна зона, вело алеи и т. н.  Това, което запомних и 
видях, е че трябва да имат велосипедите, които се движат в централната градска част 
отличителни белези. Какво значи отличителни белези? Кой ще ги дава, от къде ще ги 
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получават, после автомобилите, които ще зареждат централната градска част ще идват 
до Общината да си вземат талони ли? Не е ясно това нещо. Ние в момента приемем ли 
тази Наредба, която наистина 99 % не е лоша и наистина трябва да се приеме, ние после 
нищо няма да внесем и нищо няма да преразглеждаме и няма да има корекция на тази 
наредба. Аз съм абсолютно убеден в тази работа. Казвам ви като човек, който 22 години 
работя в тази сфера. За мен има някои точки, които просто не са направени както трябва. 
Благодаря за вниманието.
Никола Тошков – общински съветник

Освен всичко, което тук се каза аз имам и един друг въпрос към съставителите на 
тази Наредба. В член 8 на Първа глава са записани границите на централна градска част 
а именно изток – улица Драва, север Кирил и Методий, Цар Освободител, от запад – 29-
ти юни, от юг ул. Мара Тасева и Райко Даскалов. След това в чл. 35 се определят зоните 
за специален режим за паркиране – Зона А , освен всички паркинги, които са там в тази 
централна градска част е посочени  паркинг предвиден за изграждане на изток ул. Хаджи 
Димитър, М. Маджаров, М. Тасева и Баранов. Според границите този паркинг не попада 
в централна градска част, а тук може би съставителите тук са  имали предвид паркинга, 
който е на ул. Драва нямам си на представа. Ако може малко повече информация, 
защото този паркинг не попада в границите на централната градска част, а е даден в 
централна градска част. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Последно господин Димитров.
Костадин Димитров – общински съветник

Съжалявам, че така се получи този път, но аз предлагам да гласуваме Наредбата 
сега. И да я гласуваме след като бъде отговорено на тези въпроси. Безсмислено е да 
говорим по този начин и е безотговорно. Ганка Колева успя да направи конкретно 
предложение в един нормативен документ, който още не е приет. И вижте как са 
написани членовете – а ние тук сега си говорим и аз не знам какво правим – пиар ли си 
правим, някакви мнения изразяваме, няма никакво значение и ако продължаваме по точи 
начин, не в 17 часа ами още два дена няма да ни стигнат. Затова имам конкретно 
предложение след като отговори на тези въпроси да я гласуваме Наредбата. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Ние при всички положения ще вземе някакво решение. Имаме точка ще я 
гласуваме, но въпроса е че има други въпроси и конкретни предложения, които също 
трябва да гласуваме. 
Костадин Димитров – общински съветник

Ама то въпроси ще има не до утре, ами до вдруги ден.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Какво значи да прекратим обсъждането въобще.
Костадин Димитров – общински съветник

Ами давайте тогава.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Господин Трифонов имате думата да отговорите на въпросите. Реплика само на г-
жа Радева.
Магдалена Радева – общински съветник

Колеги, искам само да кажа, че приемаме Наредба за град Попово и както г-н 
Тодоров каза, че специфична е организацията в град Попово. Нека като говорим за 
централна градска част нека, може би всички, които ходите с коли не сте обръщали 
внимание какви са магазините в централна градска част, но нека не си говорим неща, 
които не кореспондират с действителността В централната градска част няма според мен 
магазини, които толкова да бъдат затруднени от тази организация на движението, която 
се предлага в Наредбата. Също така за велосипедисти и други неща Наредбата 
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кореспондира с много други Закони и всичко е съобразено. Сега в момента хващаме 
един член и започваме да го чепкаме защото трябва да обсъждаме наредбата. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата на г-н Трифонов да отговори на въпросите.
Полк. Трифон Трифонов – заместник кмет на Община Попово

Господин Председател, г-жо Кмет, уважаеми общински съветници,
Когато бяхте в почивка аз казах на г-н Председателя и на г-н Неделчев от къде 

трябва да се тръгне все пак. Защото никой от вас няма тези данни, аз ще ви ги дам. По
информация на Анатолий Господинов – началник КАТ на територията на Търговищка 
област има 49 800 моторни превозни средства, от които около 43000 са леки автомобили. 
И те се разпределят по много интересен начин. Този е въпроса, на който трябва да си 
отговорите –колко са автомобилите в Попово. Разпределението е както следва: В 
Търговище са около 19 000 автомобила, в Попово десет хиляди осемдесет и няколко, в 
Омуртаг са девет хиляди, в Антоново – около 3 хиляди и в Опака около 2 хиляди.Това 
вече прави един голям автомобилен поток и вие виждате, че в град Попово започват и 
задръствания. На второ място размерите на града са такива, че позволяват в рамките на 
половин час да прекосиш целия град и първия мотив да направим предложение за такси 
за паркиране в централна градска част е именно това. След като живееш на 300 метра и 
решиш, че с автомобила си трябва да бъдеш на паркинга на бул. България ще си платиш. 
Мога да ви дам конкретни имена. Този беше единия мотив.

На въпроса на г-н Несторов – защо сме записали 2.5 ние ви предлагаме за 2.5 
искаме да избегнем товарните автомобили. Никой не иска по улиците на Попово да има 
паркирани товарни автомобили, а не дай си боже и тирове. Крещящата нужда от тази 
Наредба е, че трябва да се направя и такива тир паркинги в началото на града, които да 
са охраняеми, те трябва да отговарят на определени условия и това може да стане на 
базата на тази ваша Наредба. 

На следващо място въпросите, които поставят г-н Русчев и г-н Несторов, аз все 
пак искам да напомня, че ОбС приема Наредба, а не Правилник за приложението и. И от 
там нататък следва, след като се приеме Наредбата, работата на Кмета и 
администрацията , да уточнят нещата.

Г-н Неделчев отговори съвсем точно какво сме имали предвид групата, която 
работихме да запишем съвсем точно тези часове в централна градска част.

А на въпроса на г-н Тошков защо сме записали така централната градска част –
ами тя е такава в Подробния устройствен план. 

Аз искам да напомня на дамите и господа общински съветници, особено на тези 
от предишния мандат, че през 2009 година ние приехме ПУП на град Попово, след това 
приехме Транспортната схема и беше на дневен ред наредбата за организация на 
движението. Така или иначе мандата на предишния ОбС изтече и тази Наредба не беше 
представена. Така, че както каза г-н Неделчев, той беше в течение на нашата работа, 
даже с него сме се консултирали за някои неща. Около 6 месеца една група ръководена 
от мен, от гл. архитект и директора на Дирекция ТСУ работи по проекта и това 
предлагаме на вашето внимание. Вие сте в правото си да постъпите като д-р Колева, ако 
прецените, че това така трябва да стане.

А сме записали този паркинг към централна градска част, защото той се допира 
до там. Значи идеята за площта между Мара Тасева, Генерал Баранов, Михаил Маджаров 
и Драва е капацитета на това место е около 250 парко места. Всички вие в петък 
минавате по Мара Тасева и М. Маджаров и виждате, че съществуващия паркинг тук на 
моста действа като тапа на движението, затруднява още повече. Затова, че  ще бъде 
изграден този паркинг в последствие, ами съгласете се, че за един такъв паркинг все пак 
трябва такса. Много от вас ходят в Разград, в Търговище, между другото използвали сме 
Наредбите на 6 общини. Стремили сме се да вземем най-доброто от тях, разбира се 
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доколкото ние можем да преценим. Ваша е последната дума. Но виждате, че и в Разград 
и Търговище никой не роптае и виждате, че нещо се случва. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги продължаваме обсъждането. Има ли други конкретни въпроси?
Официално постъпили предложения лично до мен няма след публикуване  на Наредбата
нито писмено, нито по интернет.
Адв. Росица Денева – общински съветник

За да определим какво значи значим обществен интерес все пак трябва да имаме 
такива, а ние нямаме. Значи не можем да организираме публично обсъждане, каквото 
предложи господин Тодоров. 
Тодор Тодоров –общински съветник

До сега Попово е нямало такава Наредба и движение е имало. Не съм видял 
такива задръствания, които да блокират града. Предложението на г-жа Колева е от преди 
6 месеца, когато е валял снега. Това предложение не е от вчера. Не мога да разбера защо 
толкова бързаме и кой си прави пиар? Който взема думата 4 пъти или някой който иска 
да ангажира хората и да изпълняват после тази наредба и да няма после някакъв обратен 
отзвук. След толкова много време чакане, ще чакаме още един месец. Ще блокираме 
движението, или искаме да събираме по-бързо такси и глоби? Коя е главната ни цел в 
момента и задача? Да ще се глобяват много хора, така се организира едно движение, но 
нека дадем правото на хората да си кажат мнението. Сигурно доста хора не знаят, че 
Наредбата е била публикувана в сайта на Общината. Вярно, че е така, вярно че живеем в 
такъв район, да хората не са така обществено ангажирани. Затова го направих това 
предложение, не че си правя някакъв пиар в момента. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Ще помоля без обвинения. В момента сме наистина в някаква предизборна 
кампания, но целта на всички нас тук в момента обсъждайки тази Наредба е да създадем 
някаква организация на движението. Наистина съм съгласен, че ако сега я приемем и 
след един месец се наложат промени по-добре е да изчакаме, да го обсъдим и да 
приемем нещо, което няма да се промени след два месеца. Моето лично мнение е такова. 
Има ли други въпроси?
Полк. Трифон Трифонов – заместник кмет на Община Попово

Уважаеми г-н Тодоров,
От няколко седмици се опитваме да се борим с нелегалния трафик на хора и 

товари, тоест нелегалните таксиметрови превози. Въпросът е повдигат от много от 
превозвачите, таксиметровите шофьори, Метеор и др. Докарахме тук ДАИ, провеждаме 
акции. Първия въпрос, който ДАИ ни казаха – дайте ни един охраняем паркинг на тези 
коли, които ще ги спрем да ги сложим там. И ние нямаме. В такъв случай казват трябва 
да ги караме в Търговище, а това са разходи и няма да го направим. Или виждате ли 
едното е вързано с друго. Тук не става въпрос само за организация. Тук става въпрос за 
един цялостен процес свързан с организацията в урбанизираната територия на Община 
Попово. И последното което ще кажа, аз лично не познавам съвършен документ, ако вие 
мислите, че сега ще го създадете дай боже. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли и предложения?
Николай Черкезов – общински съветник

Аз също искам да си кажа становището по докладната. Казах го и предния път на 
обсъждането. Да имаме нужда от такава Наредба, която не е чак толкова крещяща и 
можем да изчакаме 1-2 месеца поне това е моето мнение. В тази Наредба категорично 
съм против идеята всичките паркинги да станат платени и с това да решим проблема по 
улиците. С изключение на паркинга на Общината. Големите паркинги, улица България, 
до Драва до големия магазин бяха платени, според Наредбата. Това няма да реши 
проблема, хората няма да спрат на паркингите ако са платени. Това като основна 



52

разлика. Относно Наредбата – в нея има несъвършенства. Допустимата максимална маса 
и полезен товар явно не е уточнен както забелязаха колегите. Аз също съм откривал при 
предното разглеждане доста разминаване между членовете. Например паркирането 
срещу училище Л. Каравелов над Музея, което се явява на тротоара. Според единия член 
е забранено в централната градска част на тротоара да се паркира. Според другия член е 
платено, ако спрат там – какво да правя – ще ме глобят или ще плащам паркинг? Има 
разминаване, за съжаление Наредбата не е изрядна и нищо не пречи да я преразгледаме и 
да уточним детайли и да я направим работещо. Защото приемем ли тази Наредба после 
ще трябва да почнем да я прилагаме. Моя е грешката не съм чул за Правилник за 
прилагане на Наредба, аз мисля, че Наредбата е един от най-ниските документи, която се 
прилага едно към едно. 

Относно тир паркингите. От тук нататък ще се изграждат. Никъде не пише в 
Наредбата как ще се изграждат. Определят се със заповед на Кмета. Нищо не ни пречи 
да почнем да ги изграждаме и преди Наредбата щом със Заповед на кмета се определят 
местата. Никъде не пише, че еди кой си паркинг ще бъде охраняем. Кой ще го направи 
този охраняем паркинг? Общината ли, или ще го даваме на частна фирма. Мисля, че 
Наредбата трябва да се разгледа още един път и то подробно член по член. И тук не е 
мястото да я разглеждаме така също съм съгласен. След едно сериозно обсъждане, нека 
комисията, която е създала тази Наредба да отвори една дата за разглеждане, да дойдат 
хората с конкретните предложения. Дали ще го наречем обществено обсъждане или по 
друг начин не е толкова съществено, въпроса е да направим нещо, което ще работи. 
Благодаря.
Полк. Трифон Трифонов – заместник кмет на Община Попово

В централната градска част сме оставили неплатени паркинги – паркинга на 
МАКАО и площта, която ще бъде изградена като паркинг на бившия промишлен пазар. 
Тези две места плюс паркинга на Общината остават неплатени. Така че, първо неплатени 
– в централна градска част има. Второ някой да е прегледал добре чл. 35 – там никъде не 
е посочено уч. Любен Каравелов и Читалище и т.н. Напротив от ОББ към Читалището, 
но това не означава че ще остане в този си вид сега. Извинявайте, аз все пак ще ви кажа 
къде пише, ако сте се вгледали по-внимателно в Наредбата много неща се решават със 
Заповед на кмета. Това мога да ви кажа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Има ли други въпроси или да продължим. Има постъпили няколко предложения. 
Адв. Росица Денева – общински съветник

Нашия правилник дава възможност да избираме Временна комисия по конкретен 
повод. Предлагам конкретния повод е: обсъждане и окончателно предлагане на проект за 
Наредба за организация на движението в урбанизираната територия на гр. Попово по 
улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно-квартални пространства. 
На основание чл. 58.

Избираме си председател, секретар и членове и даваме възможност в един разумен срок, 
ако наистина има предложения постъпили в ОбС да се организира тази комисия и за 
председател аз лично имам предложение г-н Николай Черкезов да бъде. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Ето едно разумно предложение.  
Костадин Димитров – общински съветник

Искам първо да кажа, че съм изключително добросъвестен в това което върша. 
Това което ще кажа е изцяло в помощ на г-н Георгиев, защото изобщо не ми харесва 
начина, по който води в момента заседанието. Значи до колкото си спомням имаше 
следните предложения – да гласуваме днес наредбата и да не я гласуваме днес, защото г-
н Тодоров спал до сега дремал един месец, господин Черкезов и той не се сетил да 
напише нещо конкретно, г-н Неделчев и той заедно с г-н Веселин Несторов и те говорят 
се неща, от които тук на нас не ни става по-лесно. А това, комисия или какво ще правим 
да го оставим за след това. Първо да гласуваме ли или да не гласуваме. Предложението е 
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днес да я гласуваме Наредбата или днес изобщо да не я гласуваме, както е 
предложението на Тодоров. Какво толкова странно има. Аз затова направих това 
предложение, защото както предишния път пак няма да я гласуваме тази наредба. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Освен вашето предложение има и други. Аз все пак съм длъжен да ги подложа на 
гласуване тези предложения.
Костадин Димитров – общински съветник

Така както поставяте въпроса моето предложение увисва.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Аз мисля, че предложенията се гласуват по реда на подаване на предложенията и 
първото предложение на г-н Русчев беше именно това. Съгласен ли сте с това.
Костадин Димитров – общински съветник

Така направете.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Следващото предложение беше вашето. 
Тодор Тодоров – общински съветник

Оттеглям моето предложение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Първото предложение е на г-н Русчев. Да приемем ли че предложението на г-жа 
Денева е юридическия израз на вашето предложение?
Валентин Русчев – общински съветник

Точно така.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-жо Денева, моля ви да формулирате окончателното предложение. 
Адв. Росица Денева – общински съветник

На основание чл. 58 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общинският съвет

РЕШИ

1. Избира Временна комисия по конкретен повод – обсъждане и окончателно 
предлагане на проект за Наредба за организация на движението в 
урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и 
прилежащите им вътрешно-квартални пространства в състав от 9 човека.

Костадин Димитров – общински съветник
Пак ви казвам. Добросъвестен съм в това, което казвам. Каква комисия от 

представителите на всички партийни групи. Това да не е партиен документ бе хора? 
Вместо да предложите комисия от експерти, от хора които разбират вие говорите пълни 
глупости. Съжелявам.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Ако наистина смятате, че този ОбС прави глупости да се разберем. Аз не съм съгласен с 
това. Представителите на партийните групи са представители на обществото към момента и това 
е от обществен интерес. 
Костадин Димитров – общински съветник

Ами те са се събрали 6 човека компетентни специалисти, направили нормативен 
документ, сега ние великите хора от партиите ще го коригираме. Не знам какво да кажа. 
Адв. Росица Денева – общински съветник

Искам да кажа, че ако наистина тази комисия, която бъде избрана, за да въведем 
малко мир и спокойствие в работата на ОбС експерти и консултанти могат да получат 
възнаграждение въз основа на договор сключен с председателя на ОбС , ако в 
действителност комисията изпадне в невъзможност да се ориентира в тази правна 
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материя по-скоро би следвало да бъдат такива консултанти и заедно с хората, които са 
изготвили наредбата да заседават в този вид. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Имаме предложение за 9 членна комисия по конкретен повод. 
Който е съгласен да бъде създадена комисия по конкретен повод моля да гласува. 
Гласуваме ЗА:

ЗА - 22
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    4

Предложението се приема.

Който е съгласен с предложението комисията да бъде от 9 члена моля да гласува.
Гласуваме ЗА:

ЗА - 26
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    1

Предложението се приема.

Предложения за състав на комисията:
Николай Черкезов, Веселин Несторов, Костадин Димитров

Костадин Димитров – общински съветник
Кога мога да оттегля кандидатурата си? Съжалявам – не е в моя стил на мислене.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други предложения записвам : Никола Тошков, Валентин Русчев, Илиян Станчев, 

Нурхан Нуриев, В. Колева, Найден Иванов, Христо Дюкенджиев
Който е съгласен с предложените хора, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2

Предложението се приема.

Подлагам на гласуване предложението за председател – Николай Черкезов.
Който е съгласен моля да гласува.

Гласуваме ЗА:
ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2

Предложението се приема.

Предложението за секретар е за Никола Тошков:
Който е съгласен моля да гласува:

Гласуваме ЗА:
ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2

Предложението се приема.

Предложението за срок на действие – до края на месец юни.
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Който е съгласен с предложението моля да гласува:
Гласуваме ЗА:

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    1

Предложението се приема.

Зачитам ви окончателния проект за решение: 

На основание чл. 58 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общинският съвет

РЕШИ

1. Избира Временна комисия по конкретен повод – обсъждане и окончателно 
предлагане на проект за Наредба за организация на движението в урбанизираната 
територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им 
вътрешно-квартални пространства в следния състав от 9 човека:

Председател - Николай Черкезов
Секретар - Никола Тошков
Членове: - Веселин Несторов

- Валентин Русчев
- Илиян Станчев
- Нурхан Нуриев
- Венета Колева
- Найден Иванов
- Христо Дюкенджиев

2. Временната комисия да извърши своята работа в срок до края на месец юни 2013 
година.

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    2

Решението се приема.

Подлагам на гласуване и предложението на г-н Димитров.
Костадин Димитров – общински съветник

Аз оттеглям предложението си. 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 274    



56

На основание чл. 58 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общинският съвет

РЕШИ

1. Избира Временна комисия по конкретен повод – обсъждане и окончателно 
предлагане на проект за Наредба за организация на движението в урбанизираната 
територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им 
вътрешно-квартални пространства в следния състав от 9 човека:

Председател - Николай Черкезов
Секретар - Никола Тошков
Членове: - Веселин Несторов

- Валентин Русчев
- Илиян Станчев
- Нурхан Нуриев
- Венета Колева
- Найден Иванов
- Христо Дюкенджиев

2. Временната комисия да извърши своята работа в срок до края на месец юни 2013 
година.

Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред.
18. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска 
собственост на язовир „Помощица” с цел на ползване на „Аквакултури и 
свързаните с тях дейности”
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Иван Неделчев – общински съветник

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

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

Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Закона за водите ни 
казва, че разрешително за ползване на воден обект се издава за аквакултури и свързани с 
това дейности. В случая разпоредбата на чл. 52 от ЗВ посочва, че такова разрешително се 
издава от кмета на Общината след решение на ОбС, каквото ние трябва да вземем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам проекта за решение:

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

РЕШИ

Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на 
„Разрешителното за ползване на воден обект” за обект публична общинска собственост 
язовир „Помощица”, разположен в имот № 000258 с площ 93,926 дкя в землището на с. 
Помощица, ЕКАТТЕ 57501, Община Попово.

Имате думата за въпроси по докладната записка. Не виждам желаещи.
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Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ОТСЪСТВА
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 - 26
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 275      

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

РЕШИ

Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на 
„Разрешителното за ползване на воден обект” за обект публична общинска собственост 
язовир „Помощица”, разположен в имот № 000258 с площ 93,926 дкя в землището на с. 
Помощица, ЕКАТТЕ 57501, Община Попово.
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Преминаваме към деветнадесета точка от Дневния ред.
19. Промяна в Правилник за организацията и дейността на Обществения 
посредник на Община Попово, област Търговище.
Вносител: Костадин Иванов Димитров – общински съветник ПП „РЗС”
Костадин Иванов Димитров – общински съветник

Този път ще бъда съвсем кратък – оттеглям докладната, тъй че мисля, че не е 
необходимо да коментираме повече това което се случва в ОбС. Само едно уточнение, 
това не значи, че няма да я предложим следващия път на гласуване. Аз лично съм 
разочарован от отношението, което получаваме, затова ще се замислим от тук нататък 
как да процедираме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

В какъв смисъл разочаровани не разбрах?
Костадин Иванов Димитров – общински съветник

Ясно казах – оттеглям докладната. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Добре.

Преминаваме към двадесета точка от Дневния ред.
20. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно 
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище” АД.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата на г-жа Божанова да направи разяснение. 
Инж. Милена Божанова – заместник кмет на Община Попово

Тази докладна я внасяме по-късно поради причина, че материалите и поканата за 
провеждането на редовно общо събрание на МБАЛ Търговище АД е пристигнало вчера. 
Допълнително раздадохме и поканата с целия дневен ред изписан. И във връзка с 
нормативните изисквания е необходимо да се предложи от вас представител на 
Общината, която е акционер в МБАЛ Търговище да присъства на Общото събрание и 
съответно да гласува по точките предложени в дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги както знаете ние всяка година упълномощаваме г-жа Божанова.
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, 

Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова, с ЕГН 
6604020517 с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, 
заемаща длъжността Заместник – кмет при Община Попово, да я представлява на 
извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.05.2013 г. в 10.00 
часа /резервна дата – 03.06.2013 г. в 10.00 часа/ в сградата на „МБАЛ-Търговище” АД и да 
гласува с всички притежавани от общината акции по точките от дневния ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. – проект 
на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2012 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от 
дипломиран експерт – счетоводител – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверено 
от дипломиран експерт – счетоводител.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г. – проект на Решение: Общото 
събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2012 г. Да 
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бъде разпределена: 10 % във фонд резервен и 90 % за покриване на загуби от 
минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността 
им през 2012 г. – проект за Решение – Общото събрание на акционерите 
освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им 
през 2012 година.

5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2013 . – проект за Решение: Общото 
събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт –
счетоводител за 2013 г.

6. Промяна в състава на съвета на директорите – проект за Решение: Общото 
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на 
директорите.

7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 
няма да бъде възложено управлението – проект за Решение: Общото събрание на 
акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управление, да бъде в размер на две месечни средни 
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, 
в съответствие с Наредба № 9 от 2000 година за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е 
възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в 
случаите в които това не  противоречи на императивните разпоредби на 
нормативен акт.

8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

9. Промяна в Устава на дружеството – проект за Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

10. Определяне на допълнително възнаграждение /тантиеми/ за Изпълнителния 
Директор на дружеството за 2011 г. и 2012 г. – проект на Решение: Общото събрание 
на акционерите, на основание чл. 6.8 във връзка с чл. 6.7 от Договор за възлагане на 
управлението на „МБАЛ – Търговище” АД, приема да се получи допълнително 
възнаграждение /тантиеми/ от Изпълнителния Директор за 2011 г. и 2012 г. в размер 
на едно средномесечно възнаграждение от общото възнаграждение, получено от него 
през 2011 г. и едно средномесечно възнаграждение от общото възнаграждение, 
получено от него през 2012 година.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроси имате ли? 

Тодор Тодоров – общински съветник
Просто като предложение, като мине това събрание да бъде уведомен ОбС какво 

се е случило, какви решения са взети и как е гласувала г-жа Божанова.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ОТСЪСТВА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
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8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ЗА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова 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 ОТСЪСТВА
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 - 26
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 276    

На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, 
Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова, с ЕГН 
6604020517 с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, 
заемаща длъжността Заместник – кмет при Община Попово, да я представлява на 
извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.05.2013 г. в 10.00 
часа /резервна дата – 03.06.2013 г. в 10.00 часа/ в сградата на „МБАЛ-Търговище” АД и да 
гласува с всички притежавани от общината акции по точките от дневния ред:

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. – проект 
на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 
директорите за дейността на дружеството през 2012 година.

2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от 
дипломиран експерт – счетоводител – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверено 
от дипломиран експерт – счетоводител.

3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г. – проект на Решение: Общото 
събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2012 г. Да 
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бъде разпределена: 10 % във фонд резервен и 90 % за покриване на загуби от 
минали години.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността 
им през 2012 г. – проект за Решение – Общото събрание на акционерите 
освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им
през 2012 година.

5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2013 . – проект за Решение: Общото 
събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт –
счетоводител за 2013 г.

6. Промяна в състава на съвета на директорите – проект за Решение: Общото 
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на 
директорите.

7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които 
няма да бъде възложено управлението – проект за Решение: Общото събрание на 
акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управление, да бъде в размер на две месечни средни 
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, 
в съответствие с Наредба № 9 от 2000 година за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е 
възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в 
случаите в които това не  противоречи на императивните разпоредби на 
нормативен акт.

8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.

9. Промяна в Устава на дружеството – проект за Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

10. Определяне на допълнително възнаграждение /тантиеми/ за Изпълнителния 
Директор на дружеството за 2011 г. и 2012 г. – проект на Решение: Общото събрание 
на акционерите, на основание чл. 6.8 във връзка с чл. 6.7 от Договор за възлагане на 
управлението на „МБАЛ – Търговище” АД, приема да се получи допълнително 
възнаграждение /тантиеми/ от Изпълнителния Директор за 2011 г. и 2012 г. в размер 
на едно средномесечно възнаграждение от общото възнаграждение, получено от него 
през 2011 г. и едно средномесечно възнаграждение от общото възнаграждение, 
получено от него през 2012 година.

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

От 26 март до 23 април в общината са постъпили 33 молби за отпускане на 
парични помощи. На заседанието на 23април ПК все следното решение:

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:

1. Валентина Захариева Жекова - 200 лева
2. Дияна Цветкова Цветкова - 200 лева
3. Донка Красимирова Михайлова - 200 лева
4. Кадрие Юсуфова Янова - 80 лева
5. Гюлтян Лютфиева Асенова - 50 лева
6. Мариан Руменов Денев - 250 лева
7. Стелиян Руменов Йорданов - 250 лева
8. Анка Симеонова Иванова - 50 лева
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9. Седат Мехмедов Хамидов - 100 лева
10. Рамадан Рашидов Мехмедалиев - 100 лева
11. Иванка Христова Георгиева - 100 лева
12.Хюсеин Хюсеинов Ахмедов - 50 лева
13. Димитър Стилиянов Димитров - 250 лева

ІІ. За доуточняване:
1. Фатме Мехмедова Алиева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Славка Иванова Иванова
2. Маринка Димитрова Дончева
3. Софка Кирисова Митева
4. Павел Стефанов Николов
5. Георги Петков Георгиев
6. Зинеп Ибриямова Селимова
7. Маргарита Стефанова Тодорова
8. Николай Иванов Николаев
9. Тезиля Мехмедова Мехмедова
10. Алдин Радованов Иванов
11. Събин Михайлов Михайлов
12. Мирема Гицова Стоянова
13. Айше Алиева Алиева
14. Фатме Исуфова Ахмедова
15. Хюсние Шефкетова Ибрямова
16. Смиленка Николаева Стоянова
17. Силвия Георгиева Маринова
18. Мара Кирилова Митева

Сумата, която комисията предлага за разпределение е 1880 лева и с 3210 от предишното 
заседание общата сума, която до момента разпределяме е  5090 лева.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроси има ли? Не виждам.

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

Гласуваме ЗА:
ЗА - 26
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 277     

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

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:



63

1. Валентина Захариева Жекова - 200 лева
2. Дияна Цветкова Цветкова - 200 лева
3. Донка Красимирова Михайлова - 200 лева
4. Кадрие Юсуфова Янова - 80 лева
5. Гюлтян Лютфиева Асенова - 50 лева
6. Мариан Руменов Денев - 250 лева
7. Стелиян Руменов Йорданов - 250 лева
8. Анка Симеонова Иванова - 50 лева
9. Седат Мехмедов Хамидов - 100 лева
10. Рамадан Рашидов Мехмедалиев - 100 лева
11. Иванка Христова Георгиева - 100 лева
12.Хюсеин Хюсеинов Ахмедов - 50 лева
13. Димитър Стилиянов Димитров - 250 лева

ІІ. За доуточняване:
1. Фатме Мехмедова Алиева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Славка Иванова Иванова
2. Маринка Димитрова Дончева
3. Софка Кирисова Митева
4. Павел Стефанов Николов
5. Георги Петков Георгиев
6. Зинеп Ибриямова Селимова
7. Маргарита Стефанова Тодорова
8. Николай Иванов Николаев
9. Тезиля Мехмедова Мехмедова
10. Алдин Радованов Иванов
11. Събин Михайлов Михайлов
12. Мирема Гицова Стоянова
13. Айше Алиева Алиева
14. Фатме Исуфова Ахмедова
15. Хюсние Шефкетова Ибрямова
16. Смиленка Николаева Стоянова
17. Силвия Георгиева Маринова
18. Мара Кирилова Митева

Преминаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред.
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Няма постъпили питания.

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

Благодаря ви за участието !
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

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

                                   / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

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

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

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    № 21

Днес 25.04.2013 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се проведе двадесет и първото заседание на ОбС – Попово.

Заседанието започна в 9.00 часа.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

На заседанието присъстват зам. кмета на Община Попово инж. Милена Божанова, секретаря на Общината г-н Владимир Иванов, служители от общинската администрация, журналисти.


Писмени уведомления за отсъствие от заседанието не са постъпвали.

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 20 точки.

В законовия срок постъпиха още една докладна записка от общинския съветник Костадин Иванов Димитров от ПП „РЗС” относно: Промяна в Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Попово, област Търговище и от кмета на Общината д-р Людмил Веселинов относно: Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище” АД.

Предлагам те да влязат като точки 19 и 20 в проекта за Дневен ред. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

Гласуваме ЗА:


ЗА


-
 26



ПРОТИВ

-
   0



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
   0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:

1. Поемане на общински дълг по реда на ч. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на съфинансиране на Община Попово, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие туризма”, проект „Обособяване на късноантична крепост „Ковачевско кале „като атрактивен туристически комплекс” финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР 2007-2013 г.


2. Поемане на общински дълг по реда на ч. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие туризма”, проект „Обособяване на късноантична крепост „Ковачевско кале „като атрактивен туристически комплекс” финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР 2007-2013 г. 


3. Актуализиране на бюджета на Община Попово за 2013 год. в частта за финансиране на „местните дейности”.


4. Приемане на разчетите за евакуация и разсредоточаване на територията на Община Попово.


5. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на концесия на обект яз. „КОВАЧЕВЕЦ”, с. Ковачевец, община Попово.


6. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на концесия на обект яз. „АПРИЛОВО”, с. Априлово, община Попово.


7. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска собственост чрез публичен търг.


8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 29 от ЗСПЗЗ, по съдебни решения.


9. Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна общинска собственост – кметство с. Долец. 


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


11. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот с ид. № 57649.503.21363, представляващ „Зрителна зала” в Дом на културата.


12. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000045 от землището на с. Светлен, община Попово с цел промяна на предназначението на имота за реализиране на инвестиционна инициатива – изграждане на обор за 100 броя овце.


13. Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове с цел промяна на предназначението на земеделски земи за „Разширение на съществуващи гробищни паркове на селата Паламарца, Зараево, Светлен, Ковачевец, Кардам, Марчино и Осиково в Община Попово.


14. Утвърждаване правото на транспортни разходи за пътуващи работници и служители на територията на Община Попово


15. Актуализиране на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2011-2015 г. 


16. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето за 2013 – 2014 година.


17. Предложение за приемане на Наредба за организация на движението в урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно-квартални пространства”


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


19. Промяна в Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Попово, област Търговище.


20. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище” АД.

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


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


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


Гласуваме ЗА:


ЗА


-
 27



ПРОТИВ

-
   0



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
   0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !


Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред  

1. Поемане на общински дълг по реда на ч. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на съфинансиране на Община Попово, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие туризма”, проект „Обособяване на късноантична крепост „Ковачевско кале „като атрактивен туристически комплекс” финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР 2007-2013 г.


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



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

Магдалена Радева – общински съветник



Нашата комисия проведе своето заседание на 22 април и по първа точка от дневния ред с 4 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на адв. Росица Денева – общински съветник



Искам да докладвам по първа и по втора точка, тъй като нормативните основания са едни и същи. По първата точка сме с 3 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение, а по втора – с 4 гласа ЗА. ЗОД ни задължава като ОбС да приемем решение за поемане на дълг като определим максимален размер на дълга изразен чрез номинална стойност, валута на дълга, вида на дълга, съгласно чл. 3 – начина на обезпечаване, условия за погасяване, максимален лихвен процент, такси, комисионни и други. Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници, или след провеждане на местен референдум по решение на ОбС. А чл. 19 ни указва, че процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на закона за обществените поръчки, но тази разпоредба не се прилага за проекти подлежащи на финансиране за органите от Фонд за органите за местното самоуправление ФЛАГ ЕАД, от фонд  Енергийна ефективност и възобновяеми източници от фондовете за градско развитие. В този смисъл моля да подкрепим проекта за решение по точка 1 и точка 2.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Позволете ми да прочета проекта за решение, след което давам думата за обсъждане на тази така важна точка:


На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, и чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


РЕШИ


1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: "Обособяване на късноантична крепост "Ковачевско кале "като атрактивен туристически комплекс", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008  на ОПРР , при следните основни параметри:


· Максимален размер на дълга – 500 000,00 лв. (петстотин хиляди лева);


· Валута на дълга – лева


· Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 


· Условия за погасяване: 

· Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.


· Източници за погасяване на главницата – със собствени бюджетни средства на общината;

· Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %, 


· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка


· Начин на обезпечение на кредита:


· Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;


2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 


Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.

Стефан Иванов – общински съветник

Относно поемането на общински дълг естествено имаме право да поемем такъв. Искам да кажа следното: когато обсъждахме бюджета на Общината през февруари месец се видя, че през миналите години излизаме от проектите, с един дълг от 2 милиона нетен дълг. В момента се вижда, че за всеки един следващ проект общината няма пари да си плати съфинансирането и поема непрекъснато общински дълг. При един бюджет от местни дейности от порядъка от 5 до 7 милиона в най-добрите години, а такива не се очертават започва да става, този дълг започва да тежи като воденичен камък на общината. Сигурен съм, че финансовия отдел, понеже са добри специалисти са го видели. И тук не слагам, това което общината осъди държавата да и възстанови, тук не влизат и санкцията, която е наложена по другата ОП в размер на  25 % и, която Общината пак съди държавата. Това са си истински чисти дългове. Според мен тези приходи от месни дейности не би трябвало да си позволяваме. Имайте на предвид, че в следващия програмен период предстои да се изпълни втората част на ВиК мрежата. Там дела на Общината е над милион. И естествено, предполага се, че общината ще продължи да кандидатства за проекти, които ще влязат през 2014 – 2020 при положение, че България продължи сътрудничеството си с ЕС по Европейските програми. С тези източници на приходи аз мисля, че Общината няма възможност да поддържа подобен дълг като стойност. Сега колегите тук знаят, че аз по принцип съм много скептично настроен към този проект Ковачевско кале, смятам, че той беше абсолютно излишен на Общината. Няма да донесе никакви дивиденти за нея и за жителите, нито смятам че ще донесе някакви приходи. Просто смятам, че като го приключим ще го затворим и ще чакаме някои по-добри дни. Така, че аз съм категорично против да се поема този общински дълг. Благодаря за вниманието.

Никола Тошков – общински съветник



Аз имам едни въпрос относно тази докладна. Тук основно е показан шест месечния EURIBOR и максималната надбавка 4715, но в крайна сметка какъв е ефективния лихвен процент – крайната цена, това което Общината ще плати в двата варианта – при един милион и сто заем и при 500 000 лева заем.

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово



Уважаеми госпожи и господа общински съветници, по отношение на коментара на г-н Иванов искам да кажа, че за сега месечното задължение към ФЛАГ – лихви и главници излиза на 33 000 лева и се справяме удачно, това е планирано в бюджета. В бюджета е планиран също така и ангажимента на тези два кредита. А то нямаше как да е друго, защото едно от задълженията при представяне и приемане на бюджета е да предложим и отчет за дълга и намерение за поемане на такъв през бюджетната година. По отношение на това дали трябва да се гласува, мисля, че вече е късно след като договора за Ковачевско кале вече е факт и проекта вече се изпълнява. Значи, ако не приемем това решение за съфинансиране, значи – какво правим, би следвало да си дадем отговор и на този въпрос. 


А по отношение на следващите въпроси – какво ще ни струва – лихвения процент варира заедно с надбавката между 5 и 6.5, което се установява вече при подаване на документите за кандидатстване. На този етап колко ще са изцяло разходите твърдо не може да се каже. В момента се предлага докладната, така както я изисква ФЛАГ и както е разписано по техните програми, съобразено със закона. Така, че още е много рано, но пак казвам, че за разходите които сме поели до сега месечните разходи възлизат на 33 000 и плащаме ги до 25-то число на всеки месец. 

Никола Тошков – общински съветник



Това е достатъчно като отговор. Само за сроковете, ако сложим при 5 % лихва това излиза за дългосрочния – 176 00, а за краткосрочния 55 000 към момента. Не знам дали в тези проценти са включени тази графа – други такси, наказателни лихви, неустойки, - където по начало – тя е спорната, тя е притеснителната. Благодаря за отговора.


Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС



Искам само да добавя нещо. Част от лихвите, които заплащаме се възстановяват от МФ. 50% от лихвите, които заплащат ползвателите на ФОНД ФЛАГ се заплащат от държавния бюджет на ползвателите, така че лихвата става доста по-малка от това, което е при договорирането на самия кредит. Благодаря. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Мисля, че това беше доста важно уточнение от г-н Маринов.  Други въпроси има ли ? Не виждам.

Преминаваме към гласуване на решението по докладната.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:



1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ПРОТИВ


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ПРОТИВ


14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



ПРОТИВ


19. Найден Иванов Иванов 



ОТСЪСТВА


20. Никола Тошков Неделчев 



ПРОТИВ


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ПРОТИВ


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ПРОТИВ


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ПРОТИВ




ЗА



-
 21




ПРОТИВ


-
   7




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0

Решението се приема !


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 258    


На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 17, и чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


РЕШИ


1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: "Обособяване на късноантична крепост "Ковачевско кале "като атрактивен туристически комплекс", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008  на ОПРР , при следните основни параметри:


· Максимален размер на дълга – 500 000,00 лв. (петстотин хиляди лева);


· Валута на дълга – лева


· Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 


· Условия за погасяване: 

· Срок на погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.


· Източници за погасяване на главницата – със собствени бюджетни средства на общината;

· Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %, 


· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка


· Начин на обезпечение на кредита:


· Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;


2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 


Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.

2. Поемане на общински дълг по реда на ч. 17 от ЗОД, с цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Попово, в качеството и на бенефициент по Оперативна програма „Регионално развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие туризма”, проект „Обособяване на късноантична крепост „Ковачевско кале „като атрактивен туристически комплекс” финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР 2007-2013 г. 


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

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


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


Магдалена Радева – общински съветник



С четири гласа в подкрепа на докладната записка.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Адв. Денева даде становището на тяхната комисия.

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

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


РЕШИ


1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: "Обособяване на късноантична крепост "Ковачевско кале "като атрактивен туристически комплекс", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР , при следните основни параметри:


· Максимален размер на дълга – 1100 000,00 лв. (един милион и сто хиляди лева);


· Валута на дълга – лева


· Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 


· Условия за погасяване: 

· Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.


· Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009/008.;

· Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %, 


· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка


· Начин на обезпечение на кредита:


· Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/008 ., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие, и 


· Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;


3. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 



Имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка. Има ли въпроси? Не виждам желаещи.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:



1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ПРОТИВ


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ПРОТИВ



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ПРОТИВ


19. Найден Иванов Иванов 



ОТСЪСТВА


20. Никола Тошков Неделчев 



ПРОТИВ


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ПРОТИВ


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ПРОТИВ


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ПРОТИВ




ЗА



-
 21




ПРОТИВ


-
   7




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0 

Решението се приема !


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 259    

На основание чл. 21 ал. 1 т. 10 от ЗМСМА и чл. 17 и чл. 19а от Закона за общинския дълг, Общинският съвет


РЕШИ


1. Община Попово да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: "Обособяване на късноантична крепост "Ковачевско кале "като атрактивен туристически комплекс", финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие”, финансиран по договор № BG161PO001/3.1-02/2009/008 на ОПРР , при следните основни параметри:


· Максимален размер на дълга – 1100 000,00 лв. (един милион и сто хиляди лева);


· Валута на дълга – лева


· Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 


· Условия за погасяване: 

· Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.


· Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-02/2009/008.;

· Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.715 %, 


· Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка


· Начин на обезпечение на кредита:


· Учредяване на залог върху вземанията на Община Попово, с изключение на авансовото плащане, по Договор за безвъзмездна помощ № BG161PO001/3.1-02/2009/008 ., сключен с Управляващия орган на Оперативна програма Регионално развитие, и 


· Учредяване на залог върху собствените приходи на общината по член 6 от Закона за общинския дълг;


2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Попово да подготви искането за кредит, да го подаде в клон на Управляващата банка – „Уникредит Булбанк” АД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1. 


Преминаваме към трета точка от Дневния ред.

3. Актуализиране на бюджета на Община Попово за 2013 год. в частта за финансиране на „местните дейности”.


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 проведе редовно заседание на 23 април. С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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

Иван Неделчев – общински съветник



ПК  вчера проведе своето заседание и с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветник



С четири  гласа ЗА в подкрепа на докладната записка.. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с 4 гласа ЗА 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 два гласа ЗА и три ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя докладната записка.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Увеличава разходите за членски внос и участие в нетърговски организации – за дейност 122 „Общинска администрация” по бюджета на Община Попово за 2013 г. с 3 360 лв.


2. Намалява размера на предвидения резерв за местни дейности – за дейност 998 „Резерв” с 3 360 лв. 


3. Възлага на Кмета на Общината да разпредели така определените средства съгласно ЕБК.


Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка.


Тодор Тодоров – общински съветник 



Значи, при условие че сме заделили 5 156 и с 3360 увеличаваме, това е твърде голямо увеличение на членския внос и все пак аз поисках някакво обяснение, казаха, че това е свързано с това, че някои плащания се правят за стари периоди, просто не е обяснено достатъчно добре в тази докладна. А разликата е огромна –повече от 50 %. Увеличаване на членски внос така е стряскащо, затова моля за малко повече обяснение от страна на г-жа Божанова.

Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово



Вярно, че е повече от 50 % е увеличен размера на бюджетното перо свързано с участие на Общината в различни организации. Те наистина се касаят за задължения на Общината за членски внос към Националното сдружение на общините, където членуват всички общини в РБ. Писмото го получихме в края на март, началото на април и касае стари задължения, които до сега не са инвентаризирани и Сдружението не ги е представило на Общината. И това налага увеличението в този параграф.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Други изказвания по трета точка от дневния ред има ли? Не виждам.

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



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА


14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



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 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
  29




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0

Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 260     

На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Увеличава разходите за членски внос и участие в нетърговски организации – за дейност 122 „Общинска администрация” по бюджета на Община Попово за 2013 г. с 3 360 лв.


2. Намалява размера на предвидения резерв за местни дейности – за дейност 998 „Резерв” с 3 360 лв. 


3. Възлага на Кмета на Общината да разпредели така определените средства съгласно ЕБК.


Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.


4. Приемане на разчетите за евакуация и разсредоточаване на територията на Община Попово.


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


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

Иван Неделчев – общински съветник



С четири гласа  „ЗА”  ПК подкрепи предложението за решение. Вчера на заседанието присъстваха хора от общинска администрация и ни разясниха точно за какво става въпрос, защото за всички ни не беше много ясно.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



 Зачитам ви проекта за решение:


На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 11 от Закона за защита при бедствия и чл. 10 § 5 т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, Общинският съвет


РЕШИ


Общински съвет Попово приема разчетите за евакуация и разсредоточаване на територията на Община Попово.


Имате думата за мнения и въпроси. 

Тодор Тодоров – общински съветник



Разбира се, че нямам  нищо против такъв план. Това е нещо много необходимо за града ни. Видях, че е направен по раздели. Аз специално имам въпроси по Раздел Отрови. И въпроса ни е следния, не е ли по добре да премахнем причините за евентуална евакуация, и ако трябва да заделим пари за това, защото има въпроси от граждани, че в югозападната част на града се намира един склад с отрови. Това са химични препарати, които са с изтекъл срок на годност, които са една изключително опасна бомба за града ни, и която е първопричина града ни да бъде евакуиран при евентуално събитие в този склад. Понеже за това малко се говори и малко хора знаят, аз искам все пак да ни се каже истината. Колко тона отрови има складирани там, чий е този склад, съхраняват ли се тези отрови при необходимите стандарти за съхранение, има ли достъп на хора до този склад и може ли да възникне един евентуален пожар там. Всичките тези вещества стават бойни отровни вещества, ако се запалят. Тогава тежко на Попово, не знам дали ще можем да евакуираме града. Това, което в момента се съхранява там пречи ли по някакъв начин на околната среда и на екологията на града ни? Защото има оплаквания от граждани, че това мирише и се носи лоша миризма във въздуха. Това нещо се намира не повече на 500 метра от кв. Запад. Намира се във високата част на града и всичко това вятъра може да го доведе и да слезе и се утаи в целия град. Много е добър плана за евакуация, нека да го има, защото явно има защо да го има много строг план за това нещо. Знам, че в други общини този въпрос е решен. Например в Община Опака, вече са направени така необходимите бетонни ковчези и доста голяма част да не кажа напълно тези препарати са складирани за поне 100 години. Какво възнамерява да прави нашата община, виждаме че се отпускат, и искаме заеми за участие в доста проекти, не смятаме ли че трябва да вземем много спешни мерки по този въпрос, и че ако не ги вземем навреме този план за евакуация да не ни свърши работа. Благодаря.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Благодаря на г-н Тодоров. Има ли кой да отговори на този въпрос?

Николай Иванов – общинска администрация


Разчетите, които ние сме изготвили на този етап са за действие при възникване на събития, дори от посочените, които бяха изложени току що. Но искам да отбележа, че нашата задача, за която сме тук, ние изготвяме разчети, а има други служби, които се занимават с придвижване на този въпрос, на който аз не мога да ви отговоря на този въпрос, защото не е в моите правомощия и компетенции. Предлагам този въпрос да бъде отправен и да получите отговор в едно следващо заседание на ОбС.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Да има логика в това, изисква се компетентен отговор и затова г-н Тодоров аз поемам отговорността на следващото заседание да намерим компетентния човек, който може да ви отговори на този въпрос. Други въпроси по материала има ли? Не виждам.

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



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА


9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА


14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



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 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА



ЗА



-
 29




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 261 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 ал. 11 от Закона за защита при бедствия и чл. 10 § 5 т. 1 от Наредбата за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване, Общинският съвет


РЕШИ


Общински съвет Попово приема разчетите за евакуация и разсредоточаване на територията на Община Попово.


Преминаваме към пета точка от Дневния ред.


5. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на концесия на обект яз. „КОВАЧЕВЕЦ”, с. Ковачевец, община Попово.


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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Предлагам комисиите да дадат становище и по двете следващи точки, защото са напълно идентични. Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”

Иван Неделчев – общински съветник



И по двете точки ПК с 4 гласа ЗА подкрепя докладната. 

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



И нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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

Адв. Росица Денева – общински съветник



И по двете точки с 4 гласа ЗА подкрепяме докладните записки. ..................... Въз основа на доклада и протокола на комисията ............................. И в двете докладни в проекто решенията са спазени тези изисквания.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Позволете ми да зачета проекта за решение: 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 215/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.20123г. на Кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет


РЕШИ



1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост яз.”КОВАЧЕВЕЦ”, с. Ковачевец, общ. Попово, представляващ водна площ, разположени върху имот в землището на с. Ковачевец, кад.№ 000082 с площ 13,181 дка, с ЕКАТТЕ 37469, с АОС№2675/15.02.2000 г. и водостопански съоръжения /язовирна стена, преливник и изпускателна клапа/ извън регулация, участника  „ДЖЕНК-2013”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202447961, адрес на управление с.Голямо Градище, общ. Опака, ул. „Елин Пелин”-3 представлявано от Сабри Зюлфикяров Садулов-Управител.- 100 точки.



2. На второ място класира участника ”Х-ТРАНС ПЕТРОЛ”-ЕООД гр. Попово, ул.”България”-34, ет. 6, ап. 17 с ЕИК по БУЛСТАТ 202174254 представлявано от Сашко Христов Христов-Управител- 57,33 точки.


3. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:


3.1. Еднократно концесионно възнаграждение 3000 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен срок от влизането в сила на концесионния договор.


3.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 500 лв. Гаранцията/депозита за участие в размер на 500 лв. се трансформира в такава парична гаранция.


3.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 3000 лв. без ДДС се внася авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ година.


3.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една година.


3.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от подписването на договора , общо 100000 лв. без ДДС.


3.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .


3.7. Срока на концесията е 35 години.


4. Определя срок един месец за сключване на концесионния договор  в съответствие с чл. 62 от ЗК.


5. Определя Кмета на Общината за орган , който да:


5.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 „ДЖЕНК-2013”-ЕООД.


5.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на прекратяването му.


5.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.


6. Концесионния договор влиза в сила от подписването му при условията определени в него.


7. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на конкуренцията.


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



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



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 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА



ЗА



-
 29




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 262    

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 215/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.20123г. на Кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет


РЕШИ



1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост яз.”КОВАЧЕВЕЦ”, с. Ковачевец, общ. Попово, представляващ водна площ, разположени върху имот в землището на с. Ковачевец, кад.№ 000082 с площ 13,181 дка, с ЕКАТТЕ 37469, с АОС№2675/15.02.2000 г. и водостопански съоръжения /язовирна стена, преливник и изпускателна клапа/ извън регулация, участника  „ДЖЕНК-2013”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202447961, адрес на управление с.Голямо Градище, общ. Опака, ул. „Елин Пелин”-3 представлявано от Сабри Зюлфикяров Садулов-Управител.- 100 точки.



2. На второ място класира участника ”Х-ТРАНС ПЕТРОЛ”-ЕООД гр. Попово, ул.”България”-34, ет. 6, ап. 17 с ЕИК по БУЛСТАТ 202174254 представлявано от Сашко Христов Христов-Управител- 57,33 точки.


3. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:


3.1. Еднократно концесионно възнаграждение 3000 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен срок от влизането в сила на концесионния договор.


3.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 500 лв. Гаранцията/депозита за участие в размер на 500 лв. се трансформира в такава парична гаранция.


3.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 3000 лв. без ДДС се внася авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ година.


3.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една година.


3.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от подписването на договора , общо 100000 лв. без ДДС.


3.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .


3.7. Срока на концесията е 35 години.


4. Определя срок един месец за сключване на концесионния договор  в съответствие с чл. 62 от ЗК.


5. Определя Кмета на Общината за орган , който да:


5.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 „ДЖЕНК-2013”-ЕООД.


5.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на прекратяването му.


5.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.


6. Концесионния договор влиза в сила от подписването му при условията определени в него.


7. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на конкуренцията.


Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.


6. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на концесия на обект яз. „АПРИЛОВО”, с. Априлово, община Попово.


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



Чухме становищата на комисиите и по тази точка.

Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 216/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.2013г. на Кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет


РЕШИ



1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост яз.”АПРИЛОВО”, с. Априлово, общ. Попово, представляващ водна площ, разположени върху имот в землището на с. Априлово, кад.№ 000015 с площ 22,416 дка, с ЕКАТТЕ 00566, с АОС№2657/14.02.2000 г. и водостопански съоръжения /язовирна стена, преливник и изпускателна клапа/ имот с кадастрален № 000018 с площ 3,585 дка, ЕКАТТЕ 00566 извън регулация, участника  ХРИСТО ПЕТКОВ МАЛЧЕВ, гр. Попово ул. „България”-92, ет. 1, ап. 1 , ЕГН 4711188280.- 91,57 точки.



2. На второ място класира участника ”ГОРСКИ ЦАР”-ООД гр. Търговище, бул.”Никола Маринов”-Индустриална зона с ЕИК по БУЛСТАТ 201915002 представлявано от Николай Дечев Дяков-Управител- 72,72 точки.


3. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:


3.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1100 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен срок от влизането в сила на концесионния договор.


3.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 700 лв. Гаранцията/депозита за участие в размер на 700 лв. се трансформира в такава парична гаранция.


3.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 1400 лв. без ДДС се внася авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ година.


3.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една година.


3.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от подписването на договора , общо 61000 лв. без ДДС.


3.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .


3.7. Срока на концесията е 35 години.


4. Определя срок един месец за сключване на концесионния договор  в съответствие с чл. 62 от ЗК.


5. Определя Кмета на Общината за орган , който да:


5.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1  ХРИСТО ПЕТКОВ МАЛЧЕВ, след регистриране от участника в срока по т. 4 на новоучредено търговско дружество/едноличен търговец /в което той е едноличен собственик на капитала/. 


5.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на прекратяването му.


5.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.


6. Концесионния договор влиза в сила от подписването му при условията определени в него.


7. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на конкуренцията.


Имате ли въпроси по точката. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. 


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



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



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 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА



ЗА



-
 29




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 263    

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 216/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.2013г. на Кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет


РЕШИ



1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост яз.”АПРИЛОВО”, с. Априлово, общ. Попово, представляващ водна площ, разположени върху имот в землището на с. Априлово, кад.№ 000015 с площ 22,416 дка, с ЕКАТТЕ 00566, с АОС№2657/14.02.2000 г. и водостопански съоръжения /язовирна стена, преливник и изпускателна клапа/ имот с кадастрален № 000018 с площ 3,585 дка, ЕКАТТЕ 00566 извън регулация, участника  ХРИСТО ПЕТКОВ МАЛЧЕВ, гр. Попово ул. „България”-92, ет. 1, ап. 1 , ЕГН 4711188280.- 91,57 точки.



2. На второ място класира участника ”ГОРСКИ ЦАР”-ООД гр. Търговище, бул.”Никола Маринов”-Индустриална зона с ЕИК по БУЛСТАТ 201915002 представлявано от Николай Дечев Дяков-Управител- 72,72 точки.


3. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:


3.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1100 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен срок от влизането в сила на концесионния договор.


3.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 700 лв. Гаранцията/депозита за участие в размер на 700 лв. се трансформира в такава парична гаранция.


3.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 1400 лв. без ДДС се внася авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ година.


3.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една година.


3.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от подписването на договора , общо 61000 лв. без ДДС.


3.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .


3.7. Срока на концесията е 35 години.


4. Определя срок един месец за сключване на концесионния договор  в съответствие с чл. 62 от ЗК.


5. Определя Кмета на Общината за орган , който да:


5.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1  ХРИСТО ПЕТКОВ МАЛЧЕВ, след регистриране от участника в срока по т. 4 на новоучредено търговско дружество/едноличен търговец /в което той е едноличен собственик на капитала/. 


5.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на прекратяването му.


5.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.


6. Концесионния договор влиза в сила от подписването му при условията определени в него.


7. Решението подлежи на обжалване в 10-дневен срок от уведомяването по реда на глава единадесета от Закона за концесиите, пред Комисията за защита на конкуренцията.


Преминаваме към седма точка от Дневния ред.


7. Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска собственост 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 подкрепя 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



И нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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

Адв. Росица Денева – общински съветник



С четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам ви  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      приватизационната       оценка   и       правен       анализ   на     обект


 “ГАРАЖ”, с. Априлово, общ. Попово, кв. 23, УПИ III, кад. № 289, със  ЗП- 24,00 кв.м. ,   с АОС№1825/11.03.2013 г.-470,00  лв. 



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


2.1. Начална  тръжна цена –470 ,00 лв.


 
2.2. Стъпка за наддаване-40,00 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 50,00 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/50,00 лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS SFBG 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 обекта 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. 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 думата за въпроси. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване.

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



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



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 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 29




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 264   

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      приватизационната       оценка   и       правен       анализ   на     обект


 “ГАРАЖ”, с. Априлово, общ. Попово, кв. 23, УПИ III, кад. № 289, със  ЗП- 24,00 кв.м. ,   с АОС№1825/11.03.2013 г.-470,00  лв. 



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


2.1. Начална  тръжна цена –470 ,00 лв.


 
2.2. Стъпка за наддаване-40,00 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 50,00 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/50,00 лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS SFBG 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 обекта 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. 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.


Преминаваме към осма точка от Дневния ред.


8. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 29 от ЗСПЗЗ, по съдебни решения.


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


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

Иван Неделчев – общински съветник



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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно ЗСПЗС право на собственост върху земеделски земи отнети от българската православна църква и други религиозни общности, кооперации и други организации се възстановява по тяхно искане, освен ако след отнемането им са застроени законно със сгради, които нямат земеделско предназначение или с тях са оземлени граждани. В тези случаи на съответните организации се предоставя равностоен имот от държавния или общински поземлен фонд. При липса на такава земя собствениците се обезщетяват от поименни компенсационни бонове. Видно е, че тук има такава земя и съгласно § 27 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ не приключили производства по обезщетяване от  общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред като ОбС предоставя земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните обстоятелства, а именно съгласно т. 2 на ал. 2 на § 27 изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост каквито има за църковните настоятелства посочени в самата докладна. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Уважаеми колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във  връзка §.27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.29 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет


РЕШИ


Дава съгласие, долуописаните имоти : 


		№

		КВС на землище

		Имот №

		Площ/дка

		НТП

		Катег.



		1

		Водица

		50001

		2,991

		нива

		3



		2

		Водица

		80006

		2,335

		нива

		3



		3

		Водица

		74020

		1,43

		нива

		5



		4

		Водица

		120014

		4,018

		нива

		3



		5

		Водица

		95008

		2,66

		нива

		5



		6

		Водица

		73020

		15,512

		из.тр.н-я

		5



		7

		Водица

		121018

		7,143

		нива

		3



		8

		Осиково

		2019

		8,298

		нива

		7



		9

		Осиково

		2020

		10,311

		нива

		7



		10

		Осиково

		16032

		4,844

		нива

		6



		11

		Осиково

		321

		3,464

		храсти

		4



		12

		Марчино

		43047

		21,599

		нива

		4



		13

		Марчино

		47002

		9,705

		нива

		5



		14

		Марчино

		50025

		8,805

		нива

		5 



		15

		Бракница

		43003

		11,479

		нива

		5



		16

		Долец

		71019

		1,983

		пос.площ

		6



		17

		Долец

		155

		4,905

		пос.площ

		5



		18

		Априлово

		15001

		5,64

		из.нива

		5



		19

		Априлово

		15002

		18,883

		из.нива

		5



		20

		Априлово

		15003

		3,22

		из.нива

		5



		21

		Априлово

		156005

		3

		нива

		5



		22

		Априлово

		33009

		4,4

		из.нива

		4



		23

		Априлово

		28010

		7,9

		из.нива

		4



		24

		Априлово

		98082

		0,109

		нива

		 4



		25

		Цар Асен

		9045

		5,498

		нива

		5



		26

		Ломци

		247

		55,775

		полска к-ра

		5



		27

		Паламарца

		10002

		5,131

		нива

		5



		28

		Паламарца

		11028

		2,203

		нива

		9



		29

		Паламарца

		22002

		3,265

		нива

		5



		30

		Паламарца

		23020

		3,155

		нива

		3



		31

		Паламарца

		56024

		4,799

		нива

		3



		32

		Паламарца

		33246

		0,427

		лозе

		5



		33

		Тръстика

		289

		46,095

		пасище, мера

		6



		34

		Тръстика

		336

		4,417

		пасище, мера

		3



		 

		 

		 

		295,399

		 

		 





да се предоставят в собственост на църковните настоятелства в с.Паламарца, с.Тръстика, с.Осиково, с.Марчино, с.Бракница, с.Долец, с.Априлово, с.Цар Асен, с.Водица, с.Ломци, съгласно съдебни решения №№69;70;71;72;73; 74;75;102;104/2007 год  на Поповски районен съд, за възстановяване правото им на собственост.



Колеги имате думата за въпроси. 

Тодор Тодоров – общински съветник

Искам едно разяснение, виждам, че съдебните решения не отговарят на броя на църквите в селата. С една повече са църквите, може би едно съдебно решение е за две църкви. Можем ли да проверим това.

Красимира Славева – общинска администрация



Аз не съм ги броила съдебните решения, но те са представени в Общинската служба по земеделие и гори и те правят предложение до Общината и съответно – общинската администрация – до ОбС.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси към тази докладна има ли ? Не виждам. Преминаваме към гласуване.

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



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



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 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 29

ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 265  

На основание  чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и във  връзка §.27, ал.2, т.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл.29 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет


РЕШИ


Дава съгласие, долуописаните имоти : 


		№

		КВС на землище

		Имот №

		Площ/дка

		НТП

		Катег.



		1

		Водица

		50001

		2,991

		нива

		3



		2

		Водица

		80006

		2,335

		нива

		3



		3

		Водица

		74020

		1,43

		нива

		5



		4

		Водица

		120014

		4,018

		нива

		3



		5

		Водица

		95008

		2,66

		нива

		5



		6

		Водица

		73020

		15,512

		из.тр.н-я

		5



		7

		Водица

		121018

		7,143

		нива

		3



		8

		Осиково

		2019

		8,298

		нива

		7



		9

		Осиково

		2020

		10,311

		нива

		7



		10

		Осиково

		16032

		4,844

		нива

		6



		11

		Осиково

		321

		3,464

		храсти

		4



		12

		Марчино

		43047

		21,599

		нива

		4



		13

		Марчино

		47002

		9,705

		нива

		5



		14

		Марчино

		50025

		8,805

		нива

		5 



		15

		Бракница

		43003

		11,479

		нива

		5



		16

		Долец

		71019

		1,983

		пос.площ

		6



		17

		Долец

		155

		4,905

		пос.площ

		5



		18

		Априлово

		15001

		5,64

		из.нива

		5



		19

		Априлово

		15002

		18,883

		из.нива

		5



		20

		Априлово

		15003

		3,22

		из.нива

		5



		21

		Априлово

		156005

		3

		нива

		5



		22

		Априлово

		33009

		4,4

		из.нива

		4



		23

		Априлово

		28010

		7,9

		из.нива

		4



		24

		Априлово

		98082

		0,109

		нива

		 4



		25

		Цар Асен

		9045

		5,498

		нива

		5



		26

		Ломци

		247

		55,775

		полска к-ра

		5



		27

		Паламарца

		10002

		5,131

		нива

		5



		28

		Паламарца

		11028

		2,203

		нива

		9



		29

		Паламарца

		22002

		3,265

		нива

		5



		30

		Паламарца

		23020

		3,155

		нива

		3



		31

		Паламарца

		56024

		4,799

		нива

		3



		32

		Паламарца

		33246

		0,427

		лозе

		5



		33

		Тръстика

		289

		46,095

		пасище, мера

		6



		34

		Тръстика

		336

		4,417

		пасище, мера

		3



		 

		 

		 

		295,399

		 

		 





да се предоставят в собственост на църковните настоятелства в с.Паламарца, с.Тръстика, с.Осиково, с.Марчино, с.Бракница, с.Долец, с.Априлово, с.Цар Асен, с.Водица, с.Ломци, съгласно съдебни решения №№69;70;71;72;73; 74;75;102;104/2007 год  на Поповски районен съд, за възстановяване правото им на собственост.


Преминаваме към девета точка от Дневния ред.


9. Обявяване на имот публична общинска собственост, в имот частна общинска собственост – кметство с. Долец. 

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


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

Иван Неделчев – общински съветник



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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата подкрепа е също с 4 гласа ЗА. Съгласно ЗОС  чл. 6 имоти и вещи публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3 ал. 2 се обявяват от ОбС за частна общинска собственост. Беше ни разяснено, че действително сградата на кметството в с. Долец е престанало да има предназначението си на кметство, поради което се налага и е възможно като ОбС да вземем такова решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Обявява за частна общинска собственост:



Кад. № 131 от кв. 8 по регулационния план на с. Долец с площ 940 кв. м., ведно със застроената едноетажна сграда за кметство, собственост на Община Попово по АОС 526/23.05.2002 година.


Имате думата за въпроси по докладната. 

Тодор Тодоров – общински съветник



Просто искам да попитам къде се намира кметския наместник и документацията на селото, след като тази сграда вече не може да си изпълнява предназначението, все пак това е хубаво да знаят хората.


Красимира Славева – общинска администрация



В момента част от сградата е укрепена и там се помещава кметството, но предстои да се вземе конструктивно становище дали може да се събори само част от сградата и да остане укрепената част, това е въпрос на конструктивно становище. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



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 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА




ЗА



-
 29


ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 266    

На основание чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от НРПУРОИ във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Обявява за частна общинска собственост:



Кад. № 131 от кв. 8 по регулационния план на с. Долец с площ 940 кв. м., ведно със застроената едноетажна сграда за кметство, собственост на Община Попово по АОС 526/23.05.2002 година.


Преминаваме към десета точка от Дневния ред.


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


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


Тук съм длъжен да ви кажа, че ще предам управлението на тази точка на г-жа Венета Мисирджиева, тъй като в тази точка има обекти, които касаят Дриново, селото в което аз обработвам земя. Има някакъв вероятен конфликт на интереси. Подал съм декларация. По тази точка няма да участвам в гласуването, така че предавам ръководството на заседанието.


Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово


Господин Георгиев си е подал декларацията по чл. 12 т. 4 до комисията, освободен е от обсъждането на точката.



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

Иван Неделчев – общински съветник



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


Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветник

ПК с  4  гласа ЗА подкрепя проекта за решение.


Хасан Хасан – общински съветник



Трима човека бяхме на комисията. 


Магдалена Радева – общински съветник



За г-н  Хасан, който присъства и на телефонния ми разговор с Валентин Русчев, той помоли, че ще дойде, ще закъснее, да го включим в заседанието на комисията. След като приключихме заседанието той дойде, аз го изчаках и си каза становищата по точките и затова е такъв доклада на комисията.

Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово


Мисля, че г-жа Радева даде достатъчно добро обяснение по случая. Случва се на всеки да закъснее за заседание на комисия, ние имаме и случаи когато становището се казва чак на другата сутрин, така че това не е проблем. 


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


Адв. Росица Денева – общински съветник



С 4 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Касае се за утвърждаване на документация за разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти общинска собственост, които се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от ОбС въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители определени по реда на чл. 22 ал. 3 освен ако в закон е предвидено друго. Продажба на имоти и вещи частна общинска собственост се извършва след решение на ОбС от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В случая се касае за публичен търг. В този смисъл подкрепяме проекта за решение. 

Венета Мисирджиева – зам. председател на ОбС Попово



Колеги зачитам проекта за решение по точката, след което ще дам думата за обсъждане и въпроси:


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


РЕШИ


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


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


		НМ

		Имот №

		Площ

		Кат

		НТП

		АОС

		Начална тръжна  цена   лв/имот



		Светлен

		300155

		0,450

		3

		лозе

		4837

		115,43



		Светлен

		300156

		0,742

		3

		лозе

		4838

		190,32



		Светлен

		300157

		0,313

		3

		лозе

		4839

		80,28



		Светлен

		300158

		0,417

		3

		лозе

		4840

		118,22



		Светлен

		300187

		0,396

		3

		лозе

		4847

		112,27



		Попово

		57649.114.279

		1,364

		4

		за зем.труд и отдих

		11369

		1183



		Попово

		57649.114.247

		0,804

		4

		за зем.труд и отдих

		11368

		536



		Попово

		57649.113.314

		 

		4

		за зем.труд и отдих

		11478 

		259



		Попово

		57649.113.319

		0,518

		4

		за зем.труд и отдих

		11432

		237



		Гагово

		170

		17,613

		4

		др.селскост.т-я

		11246

		3421,81



		Гагово

		30

		8,539

		4

		др.селскост.т-я

		11244

		2271,70



		Славяново

		49

		32,537

		5

		др.селскост.т-я

		10415

		5983,46



		Пакет І

		

		

		

		

		

		



		Дриново

		37004

		0,555

		3

		лозе

		11433

		157,34



		Дриново

		37005

		0,555

		3

		лозе

		11434

		157,34



		Дриново

		37007

		0,557

		3

		лозе

		11435

		157,91



		Дриново

		37012

		0,554

		3

		лозе

		11436

		157,06



		Дриново

		37022

		0,556

		3

		лозе

		11437

		142,61



		Дриново

		37025

		0,554

		3

		лозе

		11438

		142,10



		Дриново

		37029

		0,554

		3

		лозе

		11439

		142,10



		Дриново

		37031

		0,556

		3

		лозе

		11440

		142,61



		Дриново

		37034

		0,555

		3

		лозе

		11441

		142,36



		Дриново

		37035

		0,557

		3

		лозе

		11442

		142,87



		Дриново

		37037

		0,552

		3

		лозе

		11443

		141,59



		Пакет ІІ

		

		

		

		

		

		



		Дриново

		37040

		0,606

		3

		лозе

		11444

		155,44



		Дриново

		37041

		0,580

		3

		лозе

		11445

		148,77



		Дриново

		37051

		0,574

		3

		лозе

		11446

		147,23



		Дриново

		37053

		0,573

		3

		лозе

		11447

		146,97



		Дриново

		37054

		0,553

		3

		лозе

		11448

		141,84



		Дриново

		37058

		0,529

		3

		лозе

		11449

		149,97



		Дриново

		37060

		0,536

		3

		лозе

		11450

		151,96



		Дриново

		37071

		0,557

		3

		лозе

		11451

		157,91



		Дриново

		37072

		0,540

		3

		лозе

		11452

		153,09



		Дриново

		37075

		0,547

		3

		лозе

		11453

		155,07



		Пакет ІІІ

		

		

		

		

		

		



		Дриново

		50016

		2,725

		3

		нива

		11454

		1180



		Дриново

		50017

		1,929

		3

		нива

		11455

		835



		Дриново

		50018

		2,552

		3

		нива

		11456

		1156



		Дриново

		50019

		2,846

		3

		нива

		11457

		1289



		Дриново

		50020

		8,324

		3

		нива

		3230

		3721



		Пакет ІV

		

		

		

		

		

		



		Дриново

		51022

		7,321

		3

		нива

		11458

		3170



		Дриново

		51023

		3,836

		3

		нива

		11459

		1738



		Дриново

		51024

		4,201

		3

		нива

		3233

		1903



		Дриново

		51025

		0,390

		3

		нива

		11460

		177



		Дриново

		51026

		1,235

		3

		нива

		11461

		559



		Дриново

		51027

		4,371

		3

		нива

		11462

		1893



		Дриново

		51030

		8,130

		3

		нива

		3234

		3634





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



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

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ОТСЪСТВА


9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



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 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 28




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 267      


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


РЕШИ


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


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


		НМ

		Имот №

		Площ

		Кат

		НТП

		АОС

		Начална тръжна  цена   лв/имот



		Светлен

		300155

		0,450

		3

		лозе

		4837

		115,43



		Светлен

		300156

		0,742

		3

		лозе

		4838

		190,32



		Светлен

		300157

		0,313

		3

		лозе

		4839

		80,28



		Светлен

		300158

		0,417

		3

		лозе

		4840

		118,22



		Светлен

		300187

		0,396

		3

		лозе

		4847

		112,27



		Попово

		57649.114.279

		1,364

		4

		за зем.труд и отдих

		11369

		1183



		Попово

		57649.114.247

		0,804

		4

		за зем.труд и отдих

		11368

		536



		Попово

		57649.113.314

		 

		4

		за зем.труд и отдих

		11478 

		259



		Попово

		57649.113.319

		0,518

		4

		за зем.труд и отдих

		11432

		237



		Гагово

		170

		17,613

		4

		др.селскост.т-я

		11246

		3421,81



		Гагово

		30

		8,539

		4

		др.селскост.т-я

		11244

		2271,70



		Славяново

		49

		32,537

		5

		др.селскост.т-я

		10415

		5983,46



		Пакет І

		

		

		

		

		

		



		Дриново

		37004

		0,555

		3

		лозе

		11433

		157,34



		Дриново

		37005

		0,555

		3

		лозе

		11434

		157,34



		Дриново

		37007

		0,557

		3

		лозе

		11435

		157,91



		Дриново

		37012

		0,554

		3

		лозе

		11436

		157,06



		Дриново

		37022

		0,556

		3

		лозе

		11437

		142,61



		Дриново

		37025

		0,554

		3

		лозе

		11438

		142,10



		Дриново

		37029

		0,554

		3

		лозе

		11439

		142,10



		Дриново

		37031

		0,556

		3

		лозе

		11440

		142,61



		Дриново

		37034

		0,555

		3

		лозе

		11441

		142,36



		Дриново

		37035

		0,557

		3

		лозе

		11442

		142,87



		Дриново

		37037

		0,552

		3

		лозе

		11443

		141,59



		Пакет ІІ

		

		

		

		

		

		



		Дриново

		37040

		0,606

		3

		лозе

		11444

		155,44



		Дриново

		37041

		0,580

		3

		лозе

		11445

		148,77



		Дриново

		37051

		0,574

		3

		лозе

		11446

		147,23



		Дриново

		37053

		0,573

		3

		лозе

		11447

		146,97



		Дриново

		37054

		0,553

		3

		лозе

		11448

		141,84



		Дриново

		37058

		0,529

		3

		лозе

		11449

		149,97



		Дриново

		37060

		0,536

		3

		лозе

		11450

		151,96



		Дриново

		37071

		0,557

		3

		лозе

		11451

		157,91



		Дриново

		37072

		0,540

		3

		лозе

		11452

		153,09



		Дриново

		37075

		0,547

		3

		лозе

		11453

		155,07



		Пакет ІІІ

		

		

		

		

		

		



		Дриново

		50016

		2,725

		3

		нива

		11454

		1180



		Дриново

		50017

		1,929

		3

		нива

		11455

		835



		Дриново

		50018

		2,552

		3

		нива

		11456

		1156



		Дриново

		50019

		2,846

		3

		нива

		11457

		1289



		Дриново

		50020

		8,324

		3

		нива

		3230

		3721



		Пакет ІV

		

		

		

		

		

		



		Дриново

		51022

		7,321

		3

		нива

		11458

		3170



		Дриново

		51023

		3,836

		3

		нива

		11459

		1738



		Дриново

		51024

		4,201

		3

		нива

		3233

		1903



		Дриново

		51025

		0,390

		3

		нива

		11460

		177



		Дриново

		51026

		1,235

		3

		нива

		11461

		559



		Дриново

		51027

		4,371

		3

		нива

		11462

		1893



		Дриново

		51030

		8,130

		3

		нива

		3234

		3634





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


Предавам ръководенето на заседанието на г-н Георгиев.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.


11. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от имот с ид. № 57649.503.21363, представляващ „Зрителна зала” в Дом на културата.


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

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

Иван Неделчев – общински съветник



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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветник

Преди да съобщя становището на нашата комисия искам да внеса още малко яснота за заседанието, което проведе комисията. То беше проведено на 22 април – понеделник. Първоначално при започване на заседанието в залата присъствахме трима съветника – Бехти Бейтулов, аз и Хасан Хасан. За да съберем нужния кворум и заседаваме по- адекватно проведох разговор с г-н Русчев, който каза, че до 15-20 минути ще дойде на комисията и с г-н Стефан Иванов, който поради служебни ангажименти каза, че няма да присъства на заседанието. По докладната записка в официалната част от заседанието с три гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Специфичното тук е, че когато предоставяме безвъзмездно право на ползване може да се отчете след решение на ОбС, прието с мнозинство 2/3 от общия брой съветници. 


Колеги зачитам проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 47, ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет


РЕШИ



1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години за периода на провеждане на кинофестивал „Златното око” върху част от имот с ид. № 57649.503.2136.3, представляващ „Зрителна зала” в Дом на културата, на „Сдружение за среда и култура Попово ХХІ – ви век”.


2. Възлага на кмета на общината сключването на договор.



Имате думата за въпроси.

Тодор Тодоров – общински съветник



Съжалявам, на мен ми звучи малко неясно това решение - Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години за периода на провеждане на кинофестивал „Златното око” – фестивала ли ще го правим 10 години, или Сдружението ще има право само до като тече фестивала само на безвъзмездното право на ползване на това помещение. През другото време то няма да има това право. Искам малко разяснение. Мисля, че записа не е много точен.

Красимира Славева – общинска администрация



Да точно това се има предвид. Фестивала е ежегоден и само за периода на провеждане на фестивала тогава ще се ползва от Сдружението.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Имате ли други въпроси? Не виждам.

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 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



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 



ЗА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 28




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 268      


На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС и чл. 47, ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет


РЕШИ



1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години за периода на провеждане на кинофестивал „Златното око” върху част от имот с ид. № 57649.503.2136.3, представляващ „Зрителна зала” в Дом на културата, на „Сдружение за среда и култура Попово ХХІ – ви век”.


2. Възлага на кмета на общината сключването на договор.



Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.


12. Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000045 от землището на с. Светлен, община Попово с цел промяна на предназначението на имота за реализиране на инвестиционна инициатива – изграждане на обор за 100 броя овце.


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

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

Иван Неделчев – общински съветник



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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Адв. Росица Денева – общински съветник



ПК с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Колеги, зачитам ви проекта за решение:

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


РЕШИ



Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000045 от землището на с. Светлен община Попово, обл. Търговище с цел промяна на предназначението на имота и изграждане на „Обор за 100 броя овце”.        


Имате думата за въпроси и изказвания . 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


ОТСЪСТВА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ОТСЪСТВА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 23




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 269     


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


РЕШИ



Общински съвет Попово дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000045 от землището на с. Светлен община Попово, обл. Търговище с цел промяна на предназначението на имота и изграждане на „Обор за 100 броя овце”.        


Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.


13. Разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове с цел промяна на предназначението на земеделски земи за „Разширение на съществуващи гробищни паркове на селата Паламарца, Зараево, Светлен, Ковачевец, Кардам, Марчино и Осиково в Община Попово.


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

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

Иван Неделчев – общински съветник



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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя докладната записка.


Колеги зачитам проекта за решение по тази точка:


На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от ЗОС и чл. 124 ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШИ


            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост Общински съвет допуска процедура за промяна на предназначението на земеделски земи в землищата на


             с.Паламарца  за 2124 кв.м от имот № 000137                                             


             с.Светлен       за 2732 кв.м от имот №000037 и 1000 кв.м от имот № 000039


             с.Зараево       за 1793 кв.м от имот № 000079 и 1891 кв.м от имот № 100225


             с.Ковачевец   за 2684 кв.м от имот № 113004


             с.Кардам        за 4443 кв.м от имот № 000068


             с.Марчино     за  372 кв.в от имот № 46003


             с.Осиково      за 560 кв.м от имот №000018              


   за “Разширение на съществуващи  гробищни паркове”


           2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Попово дава  разрешение за изработване на  проекти за подробни устройствени планове на 


селата


             Паламарца / имоти №№000135 и 000137/


             Светлен     / имоти  №№ 000036,000037 и 000039/


             Зараево     / имоти №№000075,000077 и 100225 /


             Ковачевец /имоти №№000099 и 113004 /


             Кардам      /имоти№№000070 и 000068 /


             Марчино  /имоти №№000089 и 46003 /


             Осиково   /имоти №№000192 и 000018 /



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



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ОТСЪСТВА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ОТСЪСТВА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 270       


На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от ЗОС и чл. 124 ал. 1 от ЗУТ, Общинският съвет


РЕШИ


            1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.1 от Закона за общинска собственост Общински съвет допуска процедура за промяна на предназначението на земеделски земи в землищата на


             с.Паламарца  за 2124 кв.м от имот № 000137                                             


             с.Светлен       за 2732 кв.м от имот №000037 и 1000 кв.м от имот № 000039


             с.Зараево       за 1793 кв.м от имот № 000079 и 1891 кв.м от имот № 100225


             с.Ковачевец   за 2684 кв.м от имот № 113004


             с.Кардам        за 4443 кв.м от имот № 000068


             с.Марчино     за  372 кв.в от имот № 46003


             с.Осиково      за 560 кв.м от имот №000018              


   за “Разширение на съществуващи  гробищни паркове”


           2. На основание чл.124, ал.1 от ЗУТ, Общински съвет Попово дава  разрешение за изработване на  проекти за подробни устройствени планове на 


селата


             Паламарца / имоти №№000135 и 000137/


             Светлен     / имоти  №№ 000036,000037 и 000039/


             Зараево     / имоти №№000075,000077 и 100225 /


             Ковачевец /имоти №№000099 и 113004 /


             Кардам      /имоти№№000070 и 000068 /


             Марчино  /имоти №№000089 и 46003 /


             Осиково   /имоти №№000192 и 000018 /


 Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.


14. Утвърждаване правото на транспортни разходи за пътуващи работници и служители на територията на Община Попово


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


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


Магдалена Радева – общински съветник


С три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Това го гласуваме всяка година.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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

Илиян Станчев – общински съветник



С пет гласа ЗА стабилно подкрепяме докладната записка.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Прочитам ви проекта за решение: 

На основание чл .21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС № 1/09.01.2013г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общинският съвет


РЕШИ


1. Утвърждава правото на транспортни разходи, извършени във връзка с пътуването от местоживеене до месторабота и обратно на лицето Донка Христова Русева, ЕГН 5912308250, заемаща длъжност домакин-чистач хигиенист в ЦДГ № 6 – група село Светлен, отговаряща на изискванията на чл.27 ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС № 1/09.01.2013г.


2. Разходите по т.1 са до 75 % от действителните разходи на работници и служителите и са в рамките на приетия за 2013г. бюджет.


Имате думата за въпроси.


Катя Грибнева – общински съветник



Аз само искам да допълня – разбира се че съм ЗА. Това, което ми казаха да се чуе и да не ме питат хората – защо човек от Попово идва в Светлен и му плащаме разходите. Тук е казано, отговаряща на изистванията на чл. 27 ..., това значи да има и икономическо образование. За съжаление такъв човек в Светлен няма, затова се налага години наред да гласуваме подобни решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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


Гласуваме ПОИМЕННО


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ОТСЪСТВА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ОТСЪСТВА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 271     


На основание чл .21 ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.27 ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС № 1/09.01.2013г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България за 2013 г., Общинският съвет


РЕШИ


1.Утвърждава правото на транспортни разходи, извършени във връзка с пътуването от местоживеене до месторабота и обратно на лицето Донка Христова Русева, ЕГН 5912308250, заемаща длъжност домакин-чистач хигиенист в ЦДГ № 6 – група село Светлен, отговаряща на изискванията на чл.27 ал.1 т.2 и ал.2 от ПМС № 1/09.01.2013г.


2.Разходите по т.1 са до 75 % от действителните разходи на работници и служителите и са в рамките на приетия за 2013г. бюджет.


Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.


15. Актуализиране на Стратегията за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2011-2015 г. 


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 пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам ви проекта за решение, след което имате думата:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12, чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19 ал.2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет


РЕШИ


Общински  съвет Попово приема Актуализирана стратегия за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2011-2015 г. и Годишен план за развитието на социалните услуги за периода 2013 – 2014 година.



Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 26




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 272    


На основание чл. 21 ал. 1 т. 12, чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19 ал.2 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет


РЕШИ


Общински  съвет Попово приема Актуализирана стратегия за развитие на социалните услуги в община Попово за периода 2011-2015 г. и Годишен план за развитието на социалните услуги за периода 2013 – 2014 година.


Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.


16. Утвърждаване на Общинска програма за закрила на детето за 2013 – 2014 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



С пет гласа ЗА ПК подкрепя предложението 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


С пет гласа ЗА ПК единодушно подкрепя докладната.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам проекта за решение.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общинският съвет


РЕШИ



УТВЪРЖДАВА Общинска програма за закрила на детето за 2013 – 2014 година.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения. 

Тодор Тодоров – общински съветник


Въпроси по Програмата нямам, просто понеже и на комисията и сега не виждам никакви представители, искам да знам кой е изготвил тази програма, защото така като гледам никъде не пише. Никъде няма изготвил.... Мисля, че един документ трябва да има изготвил със съответните подписи, за да се знае кой отговаря за нея. Няма и хора, на които да задаваме въпроси ако имаме. Да гласуваме, но да не става това практика. Това е несериозно отношение към ОбС на тези, които са изготвили тази програма.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Докладната записка беше от името на Димитър Кънев.

Д-р Ганка Колева – общински съветник



На заседанието на нашата комисия присъства Димитър Кънев, който така се постара да обясни част от Програмата и каза, че всъщност – предлагат я те, а изпълнител трябва да бъде Общината и по специално отдела за Социални услуги.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Добре. Ако смятате, че няма какво да ни притеснява в тази Програма, да я гласуваме, такава приемаме всяка година. 


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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 27




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 273     


На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 3 ал.1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общинският съвет


РЕШИ



УТВЪРЖДАВА Общинска програма за закрила на детето за 2013 – 2014 година.

Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред.


17. Предложение за приемане на Наредба за организация на движението в урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно-квартални пространства”


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


Както знаете тази Наредба е входирана за втори път. Един път беше в декемврийското заседание, ако се не лъжа. Сега отново е поставена на дневен ред, тъй като всички сме съгласни, че има жизнена необходимост от такава Наредба свързана с организация на движението и моля за активност. На предното заседание приехме едно решение – всеки да направи конкретни предложения, тъй като варианта в който беше входирана изискваше да се направят по-сериозни обсъждания. Постъпило е само едно писмено предложение от д-р Колева за промяна, което би трябвало да ви е приложено в документацията на сесията. 

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


Д-р Ганка Колева – общински съветник



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

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



Вчера на заседанието нашата комисия с 4 човека подкрепи докладната записка и правим едно предложение, вчера възникна въпроса – да определим един депозит при разкопаване на всяко юридическо или неюридическо лице – предварителен депозит на квадратен метър по 1000 лева до възстановяване на разкопаното. ВиК копаят, никой не им взема депозит, Общината си ги поддържа

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



А смятате ли, че 1000 лева ще са достатъчни за възстановяване.


Иван Неделчев – общински съветник



Предостатъчни даже.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Добре, има направено предложение от комисията, ние го приемаме, как точно ще бъде записано ще го обсъждаме по-нататък.


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


Магдалена Радева – общински съветник



С три гласа ЗА подкрепяме докладната.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата да 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 приема проекта за предложение, така както е предложен на нашето внимание без изменение.

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 не излезе с решение по докладната. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Колеги, Наредбата беше на вашето внимание доста отдавна, преди да зачета проекта за решение има нужда от много голямо обсъждане, затова давам думата за обсъждане:

Валентин Русчев – общински съветник



В разговори тук по принцип подкрепяме проекта за решение като цяло, защото такава Наредба трябва да има. Говорихме с колеги и стигнахме до извода, че трябва да се направи по-широка дискусия от повече общински съветници от всички политически партии за да може да се разгледа подробно всеки един член от тази наредба. Основно интересите трябва да се защитят на Общината естествено, на гражданите и на малкия и среден бизнес, защото в тази Наредба има някои неща, които ще ограничат и ще затруднят работата на малкия и средния бизнес. Давам пример със зареждане на търговски обекти – има един член в глава 6, в който се забранява паркиране на превозни средства с допустима максимална маса над 2тона и половина извън определените със Заповед на Кмета на Общината паркинги. Още не се знае кои са тези паркинги. И второ над 2.5 тона – просто всички коли, които минават през града от външни фирми и наши фирми са поне 3.5 тона. Дори до 3.5 тона се карат леки коли, може да се сметне, че се забранява и паркирането и на леки коли, защото има леки коли по 2.5 и 3 тона.  Има и други такива точки, които трябва да се разгледат много внимателно. Ограниченията са почти в цялата централна част. Примерно хора, които дори да отидат до един магазин да си напазаруват с кола, трябва да плати 1 лев примерно такса. Банки, учреждения и т. н. примерно, търговските обекти трябва да се зареждат от 7 до 9 часа и от 18 до 20 часа вечерта никой не зарежда търговски обекти. Всичко се зарежда сутринта , до обяд, ние понеже зареждаме и в големите градове няма такива ограничения. И в София ако отидете и във Варна, има си някъде зони, но в цялата централна градска част примерно да се зарежда от 7 до 9 сутринта – това не може да стане. Дори в комплексите лятото се зарежда до 12 часа – например Златни пясъци, Слънчев бряг и т. н. Смятам, че по този начин, така или иначе икономическото състояние е много лошо, хората нямат пари да си купят хляб и най-необходими неща, и сега ако трябва да плати и 1 лев, той няма да отиде в магазина, до банката. Например и до банката от селата постоянно идват тук – на пазар, паркинг Антола, паркинг оттатък – той няма да дойде и на пазар, след като трябва да спира някъде в покрайнините на града. Не казвам, че трябва да се създаде хаос и да няма организация на движението, но да бъде направена така, че да се защитят всички интереси – на гражданите, на Общината и на бизнеса. Има и противоречия в някои точки, не смятам да се спирам чак толкова подробно. Примерно – ето още едно нещо, което трябва да се уточни в глава 8 чл. 41 ал. 1 Кратковременно, принудително отстраняване на МПС, което е направило нарушение до заплащане на таксата, както и на разходите за прилагане на техническото средство – никъде не се знае колко са разходите – може да са 200 лева, може да са 2 лева. Тук никъде не пише колко ще се плаща. 


Просто, аз съм ЗА наредбата, но трябва да не се пречи на развитието на бизнеса и на хората, защото те и хората ще се затруднят по този начин. Например чл. 49 За извършване на товаро-разтоварни работи за зареждане на търговски обекти в централната градска част се определя време до 8.00 часа и място за безплатно паркиране, което да не надвишава 30 минути. Ами в 8 часа те не са отворени още магазините, примерно и учрежденията. То се обезсмисля това нещо. И други такива има още – наказание – който с превозно средство прегради път с цел да препречи на нормалното движение, на манифестация, на процесия, състезание или други подобни. Значи аз може да спра там на улицата и Веско да дойде и да каже – ти попадаш в други подобни, защото примерно нещо на него не му харесва. 


Така, че моето предложение е да направим една разширена, максимално разширена комисия, която да се събере и накрая да няма някой който да не е доволен от окончателния проект на наредбата. Ако трябва и да се подложи на публична дискусия. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Господин Костадин Димитров заповядайте.

Костадин Димитров – общински съветник



Имам конкретно предложение. Тук сме 30 човека с 30 различни мнения. Каквато и комисия да направим тази комисия няма да реши нещо еднакво за всички, с което всички да са съгласни, убеден съм в това нещо. Затова ще предложа нещо друго – ако някой иска да коментира въпросния нормативен документ, който подготвяме нека да го коментира с конкретно предложение или по-точно да посочва кой член по какъв начин, ако трябва да го издиктува и да го променяме тук. В противен случай аз не виждам, тази наредба е подготвена от определен екип. Тя не е подготвена от един човек, убеден съм в това нещо, освен това сигурен съм, че са ползвани и нормативни документи от съседни райони най-малко, които са минали по тоя път. Въпроса не го виждам да е толкова проблемен, ако трябва в последствие да променим конкретни членове. Но ви казвам, че с всякакви други такива отлагания във времето няма да я приемем тази Наредба въобще. Затова си мисля, че който има някакво мнение да го изложи конкретно- чл. еди кой си променяме по следния начин. Или пък добавяме чл. -....., както е направила Ганка Колева – тя малко е изпреварила събитията с нейното предложение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



На предната сесия ние бяхме казали, който има предложения да ги направи в писмен вид и тя го беше направила. Съгласен съм напълно. Други изказвания. Г-н Тодоров.

Тодор Тодоров - общински съветник



Аз също съм съгласен, че такава наредба трябва да има. Съгласен съм, че тя е направена доста добре в този и вид. Може би има пропуски, да убеден съм, че е съгласувана с други такива Наредби, приети в други градове. Нашият град обаче си има специфика в движението и ние трябва да приемем и това. Аз съм съгласен напълно с господин Русчев, че тази Наредба трябва да бъде подложена на един обществен дебат. Моето конкретно предложение е този проект да бъде публикуван в Местен вестник и да се отвори, ако трябва една приемна, или тя може да бъде и в канцеларията на ОбС за предложения на граждани. И когато тя се разгледа да се направи едно обществено обсъждане на Наредбата, защото тя е Наредба, която касае както каза г-н Русчев и гражданите и бизнеса и всички в този град. И трябва да приемем един нормативен документ, който се приема от обществеността. В противен случай с тази Наредба може да се получи обратния ефект. Така, че според мен хубаво започнахме – има я Наредбата, нека я обсъдим както трябва и да я приемем тогава. Поне да имаме основание да я приемем след като сме я предложили на гражданите за обществено обсъждане.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Добре, но ние все пак трябва да дадем някакво време на обсъждане за да не продължи това до безкрайност. 

Тодор Тодоров - общински съветник



До следващата сесия. Един месец е достатъчно време.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Добре е да говорим конкретно с цифри и дати. Вие предлагате да бъде поместен в Местен вестник – следващия брой ще бъде на 17 май. И даваме една седмица време да бъде прочетено и направени предложения. След което определяме една дата преди следващата сесия, моето мнение е така – правим публично обсъждане включая и общински съветници, които предлагам да изберем в момента от всички групи. Предлагам да определим в момента представители от ОбС, които да присъстват на това публично обсъждане, да се чуят всички предложения и съответно тази комисия, която бъде избрана тук с конкретни предложения за промени в членове на Наредбата, която е база на това обсъждане. Съгласни ли сте с това мое предложение. 


Костадин Димитров – общински съветник



Аз категорично не съм съгласен с това нещо. Ние измисляме в момента някаква нова форма на създаване на нормативни документи и някакви глупости. Извинявайте за лошия тон, който държа. Да направим референдум тогава? Хайде кажете ми как ще станат предложенията на хората, извинявайте ама за това нещо трябва определена компетентност. Под каква форма ще бъдат тези предложения – чл. .... от Наредбата не ни харесва и да стане еди как си. Не това предложение е напълно безсмислено. Съжалявам за лошия тон, но аз не виждам  смисъл от това нещо. Аз ви казвам – приемаме тази Наредба, гласуваме, това си е нормативен документ. Не виждам нищо лошо в последствие да променим някои членове, които не работят или някои неща, които не са добре. Какъв е проблема? Ама съжалявам, че се изразявам по този начин но от кого и какви предложения очаквате да дойдат? И по какъв начин ще бъдат формулирани тези предложения. Ами оставете тогава да я направят хората, там някой си да я направи. Аз нямам нищо против. Трябва да се мислят нещата като се вършат и като се предлагат. 

Адв. Росица Денева – общински съветник



Трябва да се обърнем към нашия Правилник за организация на дейността на ОбС чл. 97 всички го имате пред вас предполагам – ОбС може да организира публично обсъждане, каквото е едно от предложенията – на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общественост. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проектите за решения. 

Какво трябва да направим обаче ние: ал. 2 ОбС с мнозинство повече от половината от общия брой съветници приема решения за организиране на публичните обсъждания по ал. 1, с които определя: предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила на обсъждането.


В днешния Дневен ред, ние нямаме такъв проект за решение за организиране на публични обсъждания.


Ако някой се наеме да изготви процедурни правила за обсъждането, да ги представи на нашето внимание с проект за Докладна – днес такова решение не можем да вземем. Такъв е реда и той трябва да бъде спазен.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Преди всичко трябва да бъде спазен Правилника. Друг иска ли думата?

Инж. Найден Иванов – общински съветник



Само да оспоря предложението на комисията за допълнение при прокопаване на пътища. Първото, което е спомняте си, че ние бяхме създали една временна комисия, която се опита да работи по този въпрос и да направим Правилник. Оказа, се че всъщност нещата са много добре сложени, решени, разделени на прокопаване на пътища, на плащане, на депозит, който се възстановява след възстановяване на пътищата и т. н. Има определен ред, така, че просто да не намесваме в един определен момент една Наредба, която не я касаят точно тези въпроси. Така, че прави се план-сметка от технически лица и всичко останало. Просто молбата ми е това предложение да не влиза за разглеждане. 

Магдалена Радева – общински съветник



Аз подкрепям изказването на г-н Димитров. Също съм ЗА приемането на Наредбата в този и вид в който е била предложена. Всички имахме достатъчно време да изразим своите становища, Наредбата е качена в сайта на Общината, дали е публикувана в Местен вестник или на сайта, мисля че има публичност Наредбата. Въпросите за таксите, размера на глобите всичко това – имаме си Наредба за такси и цени на услуги. Тези такси ще намерят място в тази Наредба – тя ще бъде актуализирана, така че не мисля, че има нещо притеснително по наредбата.


Костадин Димитров – общински съветник



Исках само да благодаря на адв. Денева, тя ми припомни нещо, което ние няколко пъти започваме и предлагаме. Това, което тя каза показва, че и самия ни Правилник на ОбС не е направен съвсем коректно и не е точен. И той позволява такива дебати и да буксуваме и да не можем да приемаме важни решения. Благодаря. Както искате така ме разбирайте. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Аз с тази ваша констатация не мога да се съглася, защото ние в момента обсъждаме Наредбата и обсъждаме варианти за нейното приемане. Защо да не е конкретно и да не е по същество?

Костадин Димитров – общински съветник



Самият Правилник дава такава възможност.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Беше ни обяснено, че не можем да проведем публично обсъждане без да е предварително заложено.


Костадин Димитров – общински съветник



Имам в предвид, че и в конкретни случаи и това е допустимо. Но нека да бъде допустимо по конкретния начин, а не общо – да, да може това да се направи, но по еди какъв си начин.

Иван Неделчев – общински съветник



Ние днес приемаме Наредбата – такава е точката. Който е чел Наредбата и е видял, и нещо не му е ясно имаме представител – те са 6 човека, които изработиха тази Наредба и я работиха 6 месеца, докато я направят и може компетентно да ни обясни и отговори на въпроса на Вальо Русчев защо централната част ще се зарежда от 8 до 10 часа примерно, защото така е преценено – тогава няма движение. А в 12 часа да дойде един камион да ми се трясне там и да разтоварва това нормално ли е. Говорим за централната градска част, за главната улица, където трябва да има точно регламентирано време. 2.5 това е товаропоемност, а не с такова тегло да е автомобила.  Моето предложение е, ако има въпроси г-н Трифонов е тук да отговори точно и ясно, защото те са работили 6 месеца тази Наредба и да я гласуваме. Да отлагаме, да викаме хората, да умуваме сигурно няма да стане нищо.

Адв. Росица Денева – общински съветник



Сега, не можах да разбера – Наредбата е качена на сайта на общината кога? И от тогава до сега за да разберем дали има обществен интерес за местната общественост от този проблем колко са постъпилите становища и предложения за проекта за решение, който е в днешния дневен ред.


Веселин Несторов – общински съветник



По отношение на тонажа никъде не пише, че е с товароподемност 2.5 тона, напротив с допустимо максимална маса – над 2.5 тона и извън определените със заповед на кмета паркинги, като се забранява паркирането на моторните превозни средства. Значи първо по Закона за движението по пътищата В категория получават всички водачи и могат да управляват автомобили с обща маса до 3.5 тона. Тук става въпрос за 2.5 тона. Това ми е първия въпрос, кой измисли да бъде до  2.5 тона. Втория въпрос, който имам е как точно ще стане зареждането от 7 до 9 часа като аз съм работил в тази сфера повече от 20 години и много добре ми е ясно, че когато тръгне един автомобил примерно от друга община или друг град и пътува примерно 7, 8, 9 часа, как ще се включи от 7 до 9 часа да зареди търговските обекти в централната градска част? Подкрепям мнението на Валентин Русчев, защото това е абсолютно невъзможно. Ако трябва да се приеме тази Наредба и да се спъва бизнеса, говоря за средния и дребен бизнес, който всички знаете, че изнемогва и в момента да му слагаме и допълнителни ограничения за мен това решение ще доведе изключително много до затрудняване работата, да не кажем, че някои от обектите може и да затворят. Затова си мисля, че тази Наредба трябва да се разгледа наново, поне в тези точки и ако трябва да се даде предложение за зареждането  да се удължи времето. Това беше по едната част.


Сега по другата ще ви кажа. Тук гледах за велосипедите, които ще се движат по централната градска част, пешеходна зона, вело алеи и т. н.  Това, което запомних и видях, е че трябва да имат велосипедите, които се движат в централната градска част отличителни белези. Какво значи отличителни белези? Кой ще ги дава, от къде ще ги получават, после автомобилите, които ще зареждат централната градска част ще идват до Общината да си вземат талони ли? Не е ясно това нещо. Ние в момента приемем ли тази Наредба, която наистина 99 % не е лоша и наистина трябва да се приеме, ние после нищо няма да внесем и нищо няма да преразглеждаме и няма да има корекция на тази наредба. Аз съм абсолютно убеден в тази работа. Казвам ви като човек, който 22 години работя в тази сфера. За мен има някои точки, които просто не са направени както трябва. Благодаря за вниманието.

Никола Тошков – общински съветник



Освен всичко, което тук се каза аз имам и един друг въпрос към съставителите на тази Наредба. В член 8 на Първа глава са записани границите на централна градска част а именно изток – улица Драва, север Кирил и Методий, Цар Освободител, от запад – 29-ти юни, от юг ул. Мара Тасева и Райко Даскалов. След това в чл. 35 се определят зоните за специален режим за паркиране – Зона А , освен всички паркинги, които са там в тази централна градска част е посочени  паркинг предвиден за изграждане на изток ул. Хаджи Димитър, М. Маджаров, М. Тасева и Баранов. Според границите този паркинг не попада в централна градска част, а тук може би съставителите тук са  имали предвид паркинга, който е на ул. Драва нямам си на представа. Ако може малко повече информация, защото този паркинг не попада в границите на централната градска част, а е даден в централна градска част. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Последно господин Димитров.

Костадин Димитров – общински съветник



Съжалявам, че така се получи този път, но аз предлагам да гласуваме Наредбата сега. И да я гласуваме след като бъде отговорено на тези въпроси. Безсмислено е да говорим по този начин и е безотговорно. Ганка Колева успя да направи конкретно предложение в един нормативен документ, който още не е приет. И вижте как са написани членовете – а ние тук сега си говорим и аз не знам какво правим – пиар ли си правим, някакви мнения изразяваме, няма никакво значение и ако продължаваме по точи начин, не в 17 часа ами още два дена няма да ни стигнат. Затова имам конкретно предложение след като отговори на тези въпроси да я гласуваме Наредбата. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Ние при всички положения ще вземе някакво решение. Имаме точка ще я гласуваме, но въпроса е че има други въпроси и конкретни предложения, които също трябва да гласуваме. 

Костадин Димитров – общински съветник



Ама то въпроси ще има не до утре, ами до вдруги ден.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Какво значи да прекратим обсъждането въобще.

Костадин Димитров – общински съветник



Ами давайте тогава.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Господин Трифонов имате думата да отговорите на въпросите. Реплика само на г-жа Радева.

Магдалена Радева – общински съветник



Колеги, искам само да кажа, че приемаме Наредба за град Попово и както г-н Тодоров каза, че специфична е организацията в град Попово. Нека като говорим за централна градска част нека, може би всички, които ходите с коли не сте обръщали внимание какви са магазините в централна градска част, но нека не си говорим неща, които не кореспондират с действителността В централната градска част няма според мен магазини, които толкова да бъдат затруднени от тази организация на движението, която се предлага в Наредбата. Също така за велосипедисти и други неща Наредбата кореспондира с много други Закони и всичко е съобразено. Сега в момента хващаме един член и започваме да го чепкаме защото трябва да обсъждаме наредбата. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Давам думата на г-н Трифонов да отговори на въпросите.


Полк. Трифон Трифонов – заместник кмет на Община Попово



Господин Председател, г-жо Кмет, уважаеми общински съветници,



Когато бяхте в почивка аз казах на г-н Председателя и на г-н Неделчев от къде трябва да се тръгне все пак. Защото никой от вас няма тези данни, аз ще ви ги дам. По информация на Анатолий Господинов – началник КАТ на територията на Търговищка област има 49 800 моторни превозни средства, от които около 43000 са леки автомобили. И те се разпределят по много интересен начин. Този е въпроса, на който трябва да си отговорите –колко са автомобилите в Попово. Разпределението е както следва: В Търговище са около 19 000 автомобила, в Попово десет хиляди осемдесет и няколко, в Омуртаг са девет хиляди,
в Антоново – около 3 хиляди и в Опака около 2 хиляди.Това вече прави един голям автомобилен поток и вие виждате, че в град Попово започват и задръствания. На второ място размерите на града са такива, че позволяват в рамките на половин час да прекосиш целия град и първия мотив да направим предложение за такси за паркиране в централна градска част е именно това. След като живееш на 300 метра и решиш, че с автомобила си трябва да бъдеш на паркинга на бул. България ще си платиш. Мога да ви дам конкретни имена. Този беше единия мотив.


На въпроса на г-н Несторов – защо сме записали 2.5 ние ви предлагаме за 2.5 искаме да избегнем товарните автомобили. Никой не иска по улиците на Попово да има паркирани товарни автомобили, а не дай си боже и тирове. Крещящата нужда от тази Наредба е, че трябва да се направя и такива тир паркинги в началото на града, които да са охраняеми, те трябва да отговарят на определени условия и това може да стане на базата на тази ваша Наредба. 



На следващо място въпросите, които поставят г-н Русчев и г-н Несторов, аз все пак искам да напомня, че ОбС приема Наредба, а не Правилник за приложението и. И от там нататък следва, след като се приеме Наредбата, работата на Кмета и администрацията , да уточнят нещата.



Г-н Неделчев отговори съвсем точно какво сме имали предвид групата, която работихме да запишем съвсем точно тези часове в централна градска част.



А на въпроса на г-н Тошков защо сме записали така централната градска част – ами тя е такава в Подробния устройствен план. 



Аз искам да напомня на дамите и господа общински съветници, особено на тези от предишния мандат, че през 2009 година ние приехме ПУП на град Попово, след това приехме Транспортната схема и беше на дневен ред наредбата за организация на движението. Така или иначе мандата на предишния ОбС изтече и тази Наредба не беше представена. Така, че както каза г-н Неделчев, той беше в течение на нашата работа, даже с него сме се консултирали за някои неща. Около 6 месеца една група ръководена от мен, от гл. архитект и директора на Дирекция ТСУ работи по проекта и това предлагаме на вашето внимание. Вие сте в правото си да постъпите като д-р Колева, ако прецените, че това така трябва да стане.



А сме записали този паркинг към централна градска част, защото той се допира до там. Значи идеята за площта между Мара Тасева, Генерал Баранов, Михаил Маджаров и Драва е капацитета на това место е около 250 парко места. Всички вие в петък минавате по Мара Тасева и М. Маджаров и виждате, че съществуващия паркинг тук на моста действа като тапа на движението, затруднява още повече. Затова, че  ще бъде изграден този паркинг в последствие, ами съгласете се, че за един такъв паркинг все пак трябва такса. Много от вас ходят в Разград, в Търговище, между другото използвали сме Наредбите на 6 общини. Стремили сме се да вземем най-доброто от тях, разбира се доколкото ние можем да преценим. Ваша е последната дума. Но виждате, че и в Разград и Търговище никой не роптае и виждате, че нещо се случва. Благодаря.



Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Колеги продължаваме обсъждането. Има ли други конкретни въпроси? Официално постъпили предложения лично до мен няма след публикуване  на Наредбата нито писмено, нито по интернет.

Адв. Росица Денева – общински съветник


За да определим какво значи значим обществен интерес все пак трябва да имаме такива, а ние нямаме. Значи не можем да организираме публично обсъждане, каквото предложи господин Тодоров. 

Тодор Тодоров –общински съветник


До сега Попово е нямало такава Наредба и движение е имало. Не съм видял такива задръствания, които да блокират града. Предложението на г-жа Колева е от преди 6 месеца, когато е валял снега. Това предложение не е от вчера. Не мога да разбера защо толкова бързаме и кой си прави пиар? Който взема думата 4 пъти или някой който иска да ангажира хората и да изпълняват после тази наредба и да няма после някакъв обратен отзвук. След толкова много време чакане, ще чакаме още един месец. Ще блокираме движението, или искаме да събираме по-бързо такси и глоби? Коя е главната ни цел в момента и задача? Да ще се глобяват много хора, така се организира едно движение, но нека дадем правото на хората да си кажат мнението. Сигурно доста хора не знаят, че Наредбата е била публикувана в сайта на Общината. Вярно, че е така, вярно че живеем в такъв район, да хората не са така обществено ангажирани. Затова го направих това предложение, не че си правя някакъв пиар в момента. Благодаря ви.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Ще помоля без обвинения. В момента сме наистина в някаква предизборна кампания, но целта на всички нас тук в момента обсъждайки тази Наредба е да създадем някаква организация на движението. Наистина съм съгласен, че ако сега я приемем и след един месец се наложат промени по-добре е да изчакаме, да го обсъдим и да приемем нещо, което няма да се промени след два месеца. Моето лично мнение е такова. Има ли други въпроси?

Полк. Трифон Трифонов – заместник кмет на Община Попово



Уважаеми г-н Тодоров,



От няколко седмици се опитваме да се борим с нелегалния трафик на хора и товари, тоест нелегалните таксиметрови превози. Въпросът е повдигат от много от превозвачите, таксиметровите шофьори, Метеор и др. Докарахме тук ДАИ, провеждаме акции. Първия въпрос, който ДАИ ни казаха – дайте ни един охраняем паркинг на тези коли, които ще ги спрем да ги сложим там. И ние нямаме. В такъв случай казват трябва да ги караме в Търговище, а това са разходи и няма да го направим. Или виждате ли едното е вързано с друго. Тук не става въпрос само за организация. Тук става въпрос за един цялостен процес свързан с организацията в урбанизираната територия на Община Попово. И последното което ще кажа, аз лично не познавам съвършен документ, ако вие мислите, че сега ще го създадете дай боже. Благодаря.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси има ли и предложения?


Николай Черкезов – общински съветник



Аз също искам да си кажа становището по докладната. Казах го и предния път на обсъждането. Да имаме нужда от такава Наредба, която не е чак толкова крещяща и можем да изчакаме 1-2 месеца поне това е моето мнение. В тази Наредба категорично съм против идеята всичките паркинги да станат платени и с това да решим проблема по улиците. С изключение на паркинга на Общината. Големите паркинги, улица България, до Драва до големия магазин бяха платени, според Наредбата. Това няма да реши проблема, хората няма да спрат на паркингите ако са платени. Това като основна разлика. Относно Наредбата – в нея има несъвършенства. Допустимата максимална маса и полезен товар явно не е уточнен както забелязаха колегите. Аз също съм откривал при предното разглеждане доста разминаване между членовете. Например паркирането срещу училище Л. Каравелов над Музея, което се явява на тротоара. Според единия член е забранено в централната градска част на тротоара да се паркира. Според другия член е платено, ако спрат там – какво да правя – ще ме глобят или ще плащам паркинг? Има разминаване, за съжаление Наредбата не е изрядна и нищо не пречи да я преразгледаме и да уточним детайли и да я направим работещо. Защото приемем ли тази Наредба после ще трябва да почнем да я прилагаме. Моя е грешката не съм чул за Правилник за прилагане на Наредба, аз мисля, че Наредбата е един от най-ниските документи, която се прилага едно към едно. 


Относно тир паркингите. От тук нататък ще се изграждат. Никъде не пише в Наредбата как ще се изграждат. Определят се със заповед на Кмета. Нищо не ни пречи да почнем да ги изграждаме и преди Наредбата щом със Заповед на кмета се определят местата. Никъде не пише, че еди кой си паркинг ще бъде охраняем. Кой ще го направи този охраняем паркинг? Общината ли, или ще го даваме на частна фирма. Мисля, че Наредбата трябва да се разгледа още един път и то подробно член по член. И тук не е мястото да я разглеждаме така също съм съгласен. След едно сериозно обсъждане, нека комисията, която е създала тази Наредба да отвори една дата за разглеждане, да дойдат хората с конкретните предложения. Дали ще го наречем обществено обсъждане или по друг начин не е толкова съществено, въпроса е да направим нещо, което ще работи. Благодаря.


Полк. Трифон Трифонов – заместник кмет на Община Попово



В централната градска част сме оставили неплатени паркинги – паркинга на МАКАО и площта, която ще бъде изградена като паркинг на бившия промишлен пазар. Тези две места плюс паркинга на Общината остават неплатени. Така че, първо неплатени – в централна градска част има. Второ някой да е прегледал добре чл. 35 – там никъде не е посочено уч. Любен Каравелов и Читалище и т.н. Напротив от ОББ към Читалището, но това не означава че ще остане в този си вид сега. Извинявайте, аз все пак ще ви кажа къде пише, ако сте се вгледали по-внимателно в Наредбата много неща се решават със Заповед на кмета. Това мога да ви кажа.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Има ли други въпроси или да продължим. Има постъпили няколко предложения. 

Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашия правилник дава възможност да избираме Временна комисия по конкретен повод. Предлагам конкретния повод е: обсъждане и окончателно предлагане на проект за Наредба за организация на движението в урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно-квартални пространства. На основание чл. 58.


Избираме си председател, секретар и членове и даваме възможност в един разумен срок, ако наистина има предложения постъпили в ОбС  да се организира тази комисия и за председател аз лично имам предложение г-н Николай Черкезов да бъде. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Ето едно разумно предложение.  

Костадин Димитров – общински съветник



Искам първо да кажа, че съм изключително добросъвестен в това което върша. Това което ще кажа е изцяло в помощ на г-н Георгиев, защото изобщо не ми харесва начина, по който води в момента заседанието. Значи до колкото си спомням имаше следните предложения – да гласуваме днес наредбата и да не я гласуваме днес, защото г-н Тодоров спал до сега дремал един месец, господин Черкезов и той не се сетил да напише нещо конкретно, г-н Неделчев и той заедно с г-н Веселин Несторов и те говорят се неща, от които тук на нас не ни става по-лесно. А това, комисия или какво ще правим да го оставим за след това. Първо да гласуваме ли или да не гласуваме. Предложението е днес да я гласуваме Наредбата или днес изобщо да не я гласуваме, както е предложението на Тодоров. Какво толкова странно има. Аз затова направих това предложение, защото както предишния път пак няма да я гласуваме тази наредба. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Освен вашето предложение има и други. Аз все пак съм длъжен да ги подложа на гласуване тези предложения.


Костадин Димитров – общински съветник



Така както поставяте въпроса моето предложение увисва.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Аз мисля, че предложенията се гласуват по реда на подаване на предложенията и първото предложение на г-н Русчев беше именно това. Съгласен ли сте с това.

Костадин Димитров – общински съветник



Така направете.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Следващото предложение беше вашето. 

Тодор Тодоров – общински съветник



Оттеглям моето предложение.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Първото предложение е на г-н Русчев. Да приемем ли че предложението на г-жа Денева е юридическия израз на вашето предложение?



Валентин Русчев – общински съветник


Точно така.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Г-жо Денева, моля ви да формулирате окончателното предложение. 


Адв. Росица Денева – общински съветник


На основание чл. 58 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет


РЕШИ


1. Избира Временна комисия по конкретен повод – обсъждане и окончателно предлагане на проект за Наредба за организация на движението в урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно-квартални пространства в състав от 9 човека.


Костадин Димитров – общински съветник



Пак ви казвам. Добросъвестен съм в това, което казвам. Каква комисия от представителите на всички партийни групи. Това да не е партиен документ бе хора? Вместо да предложите комисия от експерти, от хора които разбират вие говорите пълни глупости. Съжелявам.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Ако наистина смятате, че този ОбС прави глупости да се разберем. Аз не съм съгласен с това. Представителите на партийните групи са представители на обществото към момента и това е от обществен интерес. 

Костадин Димитров – общински съветник



Ами те са се събрали 6 човека компетентни специалисти, направили нормативен документ, сега ние великите хора от партиите ще го коригираме. Не знам какво да кажа. 

Адв. Росица Денева – общински съветник



Искам да кажа, че ако наистина тази комисия, която бъде избрана, за да въведем малко мир и спокойствие в работата на ОбС експерти и консултанти могат да получат възнаграждение въз основа на договор сключен с председателя на ОбС , ако в действителност комисията изпадне в невъзможност да се ориентира в тази правна материя по-скоро би следвало да бъдат такива консултанти и заедно с хората, които са изготвили наредбата да заседават в този вид. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Имаме предложение за 9 членна комисия по конкретен повод. 


Който е съгласен да бъде създадена комисия по конкретен повод моля да гласува. 

Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 22




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   4



Предложението се приема.


Който е съгласен с предложението комисията да бъде от 9 члена моля да гласува.

Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 26




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   1



Предложението се приема.



Предложения за състав на комисията:

 Николай Черкезов, Веселин Несторов, Костадин Димитров


Костадин Димитров – общински съветник



Кога мога да оттегля кандидатурата си? Съжалявам – не е в моя стил на мислене.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други предложения записвам : Никола Тошков, Валентин Русчев, Илиян Станчев, Нурхан Нуриев, В. Колева, Найден Иванов, Христо Дюкенджиев


Който е съгласен с предложените хора, моля да гласува.



Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   2



Предложението се приема.



Подлагам на гласуване предложението за председател – Николай Черкезов.

Който е съгласен моля да гласува.


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   2



Предложението се приема.


Предложението за секретар е за Никола Тошков:

Който е съгласен моля да гласува:


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   2



Предложението се приема.


Предложението за срок на действие – до края на месец юни.

Който е съгласен с предложението моля да гласува:


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   1


Предложението се приема.


Зачитам ви окончателния проект за решение: 


На основание чл. 58 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет


РЕШИ



1. Избира Временна комисия по конкретен повод – обсъждане и окончателно предлагане на проект за Наредба за организация на движението в урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно-квартални пространства в следния състав от 9 човека:


Председател 

- Николай Черкезов



Секретар

- Никола Тошков



Членове:

- Веселин Несторов


· Валентин Русчев


· Илиян Станчев


· Нурхан Нуриев


· Венета Колева


· Найден Иванов


· Христо Дюкенджиев


2. Временната комисия да извърши своята работа в срок до края на месец юни 2013 година.



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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   2


Решението се приема.



Подлагам на гласуване и предложението на г-н Димитров.


Костадин Димитров – общински съветник



Аз оттеглям предложението си. 


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 274    


На основание чл. 58 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет


РЕШИ



1. Избира Временна комисия по конкретен повод – обсъждане и окончателно предлагане на проект за Наредба за организация на движението в урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и прилежащите им вътрешно-квартални пространства в следния състав от 9 човека:


Председател 

- Николай Черкезов



Секретар

- Никола Тошков



Членове:

- Веселин Несторов


· Валентин Русчев


· Илиян Станчев


· Нурхан Нуриев


· Венета Колева


· Найден Иванов


· Христо Дюкенджиев


2. Временната комисия да извърши своята работа в срок до края на месец юни 2013 година.


Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред.


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


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

Иван Неделчев – общински съветник



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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Закона за водите ни казва, че разрешително за ползване на воден обект се издава за аквакултури и свързани с това дейности. В случая разпоредбата на чл. 52 от ЗВ посочва, че такова разрешително се издава от кмета на Общината след решение на ОбС, каквото ние трябва да вземем.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Зачитам проекта за решение:

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


РЕШИ



Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на „Разрешителното за ползване на воден обект” за обект публична общинска собственост язовир „Помощица”, разположен в имот № 000258 с площ 93,926 дкя в землището на с. Помощица, ЕКАТТЕ 57501, Община Попово.


Имате думата за въпроси по докладната записка. Не виждам желаещи.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ОТСЪСТВА


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



-
 26




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 275      


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


РЕШИ



Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на „Разрешителното за ползване на воден обект” за обект публична общинска собственост язовир „Помощица”, разположен в имот № 000258 с площ 93,926 дкя в землището на с. Помощица, ЕКАТТЕ 57501, Община Попово.


Преминаваме към деветнадесета точка от Дневния ред.


19. Промяна в Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на Община Попово, област Търговище.


Вносител: Костадин Иванов Димитров – общински съветник ПП „РЗС”

Костадин Иванов Димитров – общински съветник


Този път ще бъда съвсем кратък – оттеглям докладната, тъй че мисля, че не е необходимо да коментираме повече това което се случва в ОбС. Само едно уточнение, това не значи, че няма да я предложим следващия път на гласуване. Аз лично съм разочарован от отношението, което получаваме, затова ще се замислим от тук нататък как да процедираме.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



В какъв смисъл разочаровани не разбрах?

Костадин Иванов Димитров – общински съветник


Ясно казах – оттеглям докладната. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Добре.


Преминаваме към двадесета точка от Дневния ред.


20. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Търговище” АД.

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


Давам думата на г-жа Божанова да направи разяснение. 


Инж. Милена Божанова – заместник кмет на Община Попово



Тази докладна я внасяме по-късно поради причина, че материалите и поканата за провеждането на редовно общо събрание на МБАЛ Търговище АД е пристигнало вчера. Допълнително раздадохме и поканата с целия дневен ред изписан. И във връзка с нормативните изисквания е необходимо да се предложи от вас представител на Общината, която е акционер в МБАЛ Търговище да присъства на Общото събрание и съответно да гласува по точките предложени в дневния ред.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Колеги както знаете ние всяка година упълномощаваме г-жа Божанова.

Зачитам ви проекта за решение:


На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общинският съвет


РЕШИ



Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова, с ЕГН 6604020517 с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, заемаща длъжността Заместник – кмет при Община Попово, да я представлява на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.05.2013 г. в 10.00 часа /резервна дата – 03.06.2013 г. в 10.00 часа/ в сградата на „МБАЛ-Търговище” АД и да гласува с всички притежавани от общината акции по точките от дневния ред:


1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година.


2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверено от дипломиран експерт – счетоводител.


3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2012 г. Да бъде разпределена: 10 % във фонд резервен и 90 % за покриване на загуби от минали години.


4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г. – проект за Решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 година.


5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2013 . – проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2013 г.


6. Промяна в състава на съвета на директорите – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.


7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект за Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление, да бъде в размер на две месечни средни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не  противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.


8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.


9. Промяна в Устава на дружеството – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.


10. Определяне на допълнително възнаграждение /тантиеми/ за Изпълнителния Директор на дружеството за 2011 г. и 2012 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 6.8 във връзка с чл. 6.7 от Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Търговище” АД, приема да се получи допълнително възнаграждение /тантиеми/ от Изпълнителния Директор за 2011 г. и 2012 г. в размер на едно средномесечно възнаграждение от общото възнаграждение, получено от него през 2011 г. и едно средномесечно възнаграждение от общото възнаграждение, получено от него през 2012 година.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Въпроси имате ли? 

Тодор Тодоров – общински съветник



Просто като предложение, като мине това събрание да бъде уведомен ОбС какво се е случило, какви решения са взети и как е гласувала г-жа Божанова.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ОТСЪСТВА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



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




ОТСЪСТВА


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



-
 26




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 276    


На основание чл. 21 ал. 1 т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ, Общинският съвет


РЕШИ



Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова, с ЕГН 6604020517 с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, заемаща длъжността Заместник – кмет при Община Попово, да я представлява на извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 17.05.2013 г. в 10.00 часа /резервна дата – 03.06.2013 г. в 10.00 часа/ в сградата на „МБАЛ-Търговище” АД и да гласува с всички притежавани от общината акции по точките от дневния ред:


1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2012 година.


2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверен от дипломиран експерт – счетоводител – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2012 г., заверено от дипломиран експерт – счетоводител.


3. Разпределение на печалбата на дружеството за 2012 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите взема решение печалбата на дружеството за 2012 г. Да бъде разпределена: 10 % във фонд резервен и 90 % за покриване на загуби от минали години.


4. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 г. – проект за Решение – Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2012 година.


5. Избор на дипломиран експерт – счетоводител за 2013 . – проект за Решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения дипломиран експерт – счетоводител за 2013 г.


6. Промяна в състава на съвета на директорите – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.


7. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението – проект за Решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управление, да бъде в размер на две месечни средни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвет на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не  противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.


8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството.


9. Промяна в Устава на дружеството – проект за Решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.


10. Определяне на допълнително възнаграждение /тантиеми/ за Изпълнителния Директор на дружеството за 2011 г. и 2012 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите, на основание чл. 6.8 във връзка с чл. 6.7 от Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ – Търговище” АД, приема да се получи допълнително възнаграждение /тантиеми/ от Изпълнителния Директор за 2011 г. и 2012 г. в размер на едно средномесечно възнаграждение от общото възнаграждение, получено от него през 2011 г. и едно средномесечно възнаграждение от общото възнаграждение, получено от него през 2012 година.


Преминаваме към двадесет и първа точка от Дневния ред.


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


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

Д-р Ганка Колева – общински съветник



От 26 март до 23 април в общината са постъпили 33 молби за отпускане на парични помощи. На заседанието на 23април ПК все следното решение:

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:



1. Валентина Захариева Жекова

-
200 лева



2. Дияна Цветкова Цветкова

-
200 лева



3. Донка Красимирова Михайлова
-
200 лева



4. Кадрие Юсуфова Янова

-
 80 лева



5. Гюлтян Лютфиева Асенова

-
 50 лева



6. Мариан Руменов Денев


-
250 лева



7. Стелиян Руменов Йорданов

-
250 лева



8. Анка Симеонова Иванова 

-
 50 лева



9. Седат Мехмедов Хамидов

-
100 лева



10. Рамадан Рашидов Мехмедалиев
-
100 лева



11. Иванка Христова Георгиева

-
100 лева



12.Хюсеин Хюсеинов Ахмедов

-
 50 лева



13. Димитър Стилиянов Димитров
-
250 лева

ІІ. За доуточняване:



1. Фатме Мехмедова Алиева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:


1. Славка Иванова Иванова


2. Маринка Димитрова Дончева


3. Софка Кирисова Митева


4. Павел Стефанов Николов


5. Георги Петков Георгиев


6. Зинеп Ибриямова Селимова


7. Маргарита Стефанова Тодорова


8. Николай Иванов Николаев


9. Тезиля Мехмедова Мехмедова


10. Алдин Радованов Иванов


11. Събин Михайлов Михайлов


12. Мирема Гицова Стоянова


13. Айше Алиева Алиева


14. Фатме Исуфова Ахмедова


15. Хюсние Шефкетова Ибрямова


16. Смиленка Николаева Стоянова


17. Силвия Георгиева Маринова


18. Мара Кирилова Митева

Сумата, която комисията предлага за разпределение е 1880 лева и с 3210 от предишното заседание общата сума, която до момента разпределяме е  5090 лева.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Въпроси има ли? Не виждам.

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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 26




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 277     


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


РЕШИ


І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:



1. Валентина Захариева Жекова

-
200 лева



2. Дияна Цветкова Цветкова

-
200 лева



3. Донка Красимирова Михайлова
-
200 лева



4. Кадрие Юсуфова Янова

-
 80 лева



5. Гюлтян Лютфиева Асенова

-
 50 лева



6. Мариан Руменов Денев


-
250 лева



7. Стелиян Руменов Йорданов

-
250 лева



8. Анка Симеонова Иванова 

-
 50 лева



9. Седат Мехмедов Хамидов

-
100 лева



10. Рамадан Рашидов Мехмедалиев
-
100 лева



11. Иванка Христова Георгиева

-
100 лева



12.Хюсеин Хюсеинов Ахмедов

-
 50 лева



13. Димитър Стилиянов Димитров
-
250 лева

ІІ. За доуточняване:



1. Фатме Мехмедова Алиева

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:


1. Славка Иванова Иванова


2. Маринка Димитрова Дончева


3. Софка Кирисова Митева


4. Павел Стефанов Николов


5. Георги Петков Георгиев


6. Зинеп Ибриямова Селимова


7. Маргарита Стефанова Тодорова


8. Николай Иванов Николаев


9. Тезиля Мехмедова Мехмедова


10. Алдин Радованов Иванов


11. Събин Михайлов Михайлов


12. Мирема Гицова Стоянова


13. Айше Алиева Алиева


14. Фатме Исуфова Ахмедова


15. Хюсние Шефкетова Ибрямова


16. Смиленка Николаева Стоянова


17. Силвия Георгиева Маринова


18. Мара Кирилова Митева

Преминаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред.


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


Няма постъпили питания. 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам двадесет и първото  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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