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 № 26
Днес 26.09.2013 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе двадесет и шестото заседание на ОбС – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
На заседанието присъстват 22 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения. Откривам двадесет и шестото заседание на ОбС Попово.
На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Л. Веселинов, зам. кмета на
Община Попово, зам. кмета инж. Милена Божанова, зам. кмета Трифон Трифонов,
служители от общинската администрация, журналисти.
Писмени уведомления за отсъствие от заседанието са постъпили от общинските
съветници Бехти Бейтулов, Валентин Русчев и Марям Мутиш.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 22
точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на Общината д-р
Людмил Веселинов относно:
Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска
собственост на РУП – Попово.
Предлагам тя да влезе като точка 20 от Дневния ред. Който е съгласен с направеното
предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
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Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Приемане на отчета за касово изпълнение на Бюджета и ИБСФ към 30.06.2013
година.
2. Приемане на Общински план за развитие на Община Попово за периода 2014 – 2020
година.
3. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013
година.
4. Одобряване на Проектобюджет на постъпленията от местни приходи и на разходите
за местни дейности на Община Попово за 2014 г. и актуализирана Бюджетна прогноза
за периода 2015 г. и 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Попово.
5. Издаване на запис на заповед от Община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3210059
от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка
с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – Іви етап”, сключен между Община Попово , Фондация „Местна инициативна група –
Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
6. Издаване на запис на заповед от Община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по договор № 42/3/3210059 от 15.07.2013 г. по мярка
4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка с реализация на проект
по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за
Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви етап”, сключен
между Община Попово , Фондация „Местна инициативна група – Попово” и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
7. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.04.2013 – 30.06.2013 година.
8. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2013 г. /земеделска земя/ и одобряване на оценка за продажбата на имот.
9. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2013 г. /земеделска земя/ и учредяване право на ползване за разполагане
на пчелин.
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. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2013 г. и одобряване на оценки за продажба на
сглобяеми къщи като материали чрез публичен търг.
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12. Промяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя – пасище,
мера в землището на с. Зараево.
13. Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2013/2014 година.
14. Предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище, мандат 01.01.2014
– 31.12.2018 година.
15. Приемане на отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2013 – 30.06.2013 година.
16. Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за
2012 година
17. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” от „Стратегия
за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово.
18. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи от „Стратегия
за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово.
19. Увеличаване на капацитета на двете защитени жилища в Звено “ДВУИ и ЗЖ” с.
Медовина.
20. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска
собственост на РУП – Попово.
21. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
22. Устен доклад за завещание на имот в гр. Виена, Австрия от сънародника ни Ото
Водиченски.
23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

23
0
0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Приемане на отчета за касово изпълнение на Бюджета и ИБСФ към 30.06.2013
година.
Вносител – д-р Людмил 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
ПК проведе своето заседание на 24 септември от 12 часа. Присъстваха 4 членове на
комисията. С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ПК предлага предложението да стане
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
Вчера от 16 часа комисията проведе своето заседание в пълен състав и след
обсъждане на материалите подкрепяме докладната записка с трима ЗА и двама
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
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
Нашата комисия заседава вчера от 14.30 часа. Присъстваха трима от членовете на
комисията. С два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлагаме докладната записка да бъде
подкрепена.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия заседава в намален състав, поради отсъствието на г-н Найден
Иванов. С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не можахме да вземем окончателно
решение дали да подкрепим докладната записка или не, но Закона за общинския бюджет ни
задължава като ОбС да приемем отчета на кмета на общината, който той внася при нас, като
информация за текущо изпълнение на бюджета за първо шестмесечие. С оглед
обстоятелството, че следва да информира периодично местната общност за изпълнението на
бюджета по ред определен от нас следва да подкрепим докладната по първа точка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Нашата комисия заседава вчера в пълен състав. С три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и два
гласа ЗА не подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по първа точка:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 1 от Закона за общинските
бюджети, чл. 49 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема приходите и разходите по отчета за касово изпълнение на бюджета
към 30.06.2013 г. съгласно Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4.
2. Приема извънбюджетните приходи и разходи за периода 01.01.2013 –
30.06.2013 г. съгласно Приложение № 5.
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Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка. Няма желаещи.
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
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 320
На основание чл. 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 25 ал. 1 от Закона за общинските
бюджети, чл. 49 от Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на
общинския бюджет, Общинският съвет
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РЕШИ
3. Приема приходите и разходите по отчета за касово изпълнение на бюджета
към 30.06.2013 г. съгласно Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4.
4. Приема извънбюджетните приходи и разходи за периода 01.01.2013 –
30.06.2013 г. съгласно Приложение № 5.
Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Приемане на Общински план за развитие на Община Попово за периода 2014 – 2020
година.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
И ние имаме единодушна подкрепа на докладната записка с три гласа ЗА.
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 единодушно с пет гласа ЗА подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 3 и чл. 24, т. 1 от Закона
за регионално развитие, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Общински план за развитие на Община Попово за периода 2014 – 2020
г.
Има ли желаещи да се изкажат по този проект за решение. Няма желаещи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува:
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Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

24
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 321
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 3 и чл. 24, т. 1 от Закона
за регионално развитие, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Общински план за развитие на Община Попово за периода 2014 – 2020 г.
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Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013
година.
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
С три гласа ЗА подкрепяме 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 разгледа докладната и с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не
подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 и чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл.
21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 Основен
ремонт, дейност 311 „Детски градини” обект „Основен ремонт детска градина с.
Глогинка” с 21 400 лева. Същата се нуждае от неотложен и спешен ремонт, с оглед
настъпването на есенно – зимния сезон.
2. Завишава се в Инвестиционната програма § 51-00 Основен ремонт, за функция 714
„Спортни бази за спорт за всички” обект „Саниране спортна зала Тодор Янев – І-ви
етап4 със сумата 10 000 лева за сметка на Местни дейности, която сума
представлява ДДС върху собствения принос.
3. Завишава се в разходната част на бюджета за Местни дейности §4500 „Субсидии за
организации с нестопанска цел” на функция 714 „Спортни бази за спорт за всички”
със сумата 10 000 лева – за ОДДЮФ „Черноломец” – 5000 лева и за ФК
„Черноломец 04” – 5000 лева.
4. Завишава се приходната част на местни приходи със сумата 41 400 лева на § 40-40
Приходи от продажба на земя.
5. Средствата за увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2013 година.

Има ли желаещи за изказване.
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз лично мисля, че стана лоша практика да се вкарват различни по вид решения.
Всички сме съгласни, че е неотложен ремонта на детската градина в Глогинка, защото това
е едно от селата в които има деца и това е много радващо и всичко това, което става там в
това отношение трябва да бъде подкрепяно. Знаем, че Попово няма спортна зала, опитваме
се да санираме „Тодор Янев”. Това е нещо, което от дълги години искаме да го направим,
също е нещо неотложно и трябва да се гласуват тези 10 000 лева. Но при условия, че е
гласувана в бюджета сума за спортните клубове, при условие че имаше дебат за
разпределение на тези средства, в които участваха всички спортни клубове, като защитаваха
своите нужди от средства, за да развиват спортно състезателна дейност, аз мисля, че е
некоректно сега ние сами да отпускаме средства на някои от тези спортни клубове, които
също получиха пари тогава при това разпределение. Ние тогава можем да отпускаме на
всяка сесия пари за футбола. Не съм против футбола, за спорта съм, винаги съм бил за
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спорта, но мисля, че това което правим в момента е некоректно към останалите спортни
клубове в нашия град.
Имам конкретно предложение точка 3 от решението да се гласува отделно, и ако тя
не бъде приета да се коригира и точка 4. Благодаря ви.
Ивелина Андреева – общински съветник
Наистина тази докладна записка доста се обсъждаше в комисията главно заради
точка 3-та. Лично участвах в разпределението на средствата за всички отбори. Видяхме
колко е трудно. Всички спортни клубове имат нужда от средства за да развиваме спорта.
Сега, обаче на нещо друго искам да обърна внимание, което след заседанието на нашата
комисия проучих. За спорта и по-точно за футбола наистина няма никакви постъпления от
спортния тотализатор. Детско юношеския отбор за момента има много добри резултати и за
да участват за напред децата им трябват още малко средства. За да компенсираме другите
спортове както виждам в докладната се отпускат 10 000 лева за спортната зала „Тодор
Янев” и както разбрах това е по проект, в който ще бъдат включени 140 000 лева и още
60 000 от Общината. Ако започнем така да гледаме нещата пък за останалите спортове
повече средства ще бъдат отделени за да се ремонтира тази зала. Така, че след тези
разисквания аз ще подкрепя докладната, защото вчера в комисията не гласувах.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Андреева. Други желаещи има ли?
Позволете ми колеги аз също да изкажа своето мнение не като председател, а като
съветник и гражданин на Попово. Аз се солидализирам с г-жа Андреева. Наистина тя
цитира сумите, които бяха за санирането на „Тодор Янев” само за първи етап. Общо парите,
които ще се дадат за залата, която по принцип се използва основно и почти единствено за
волейбол са някъде от порядъка на 400 000 лева, като там има участие почти на 50 % от
Общината, другата стойност е от МИГ. Така, че това се прави основно за волейбола, и ми се
струва, че наистина е логично, че за да продължи да съществува футбола е необходимо да се
отделят малко пари. Така че, подкрепям изцяло г-жа Андреева.
Тодор Тодоров – общински съветник
Искам думата за реплика. Аз мисля, че нещата са коренно различни и ние по никакъв
начин не можем да разсъждаваме така. Спортната зала е общинска собственост, тя е на
Общината, в нея могат да се развиват много видове спорт. Лошото е, че до сега Попово е
нямало нормална спортна зала. Недейте да конкретизираме само за волейбола. Хайде да се
обърнем и да почнем да смятаме колко средства ни коства на нас стадиона. И тези средства,
които се дават за дейност, точно излизат от спортни бази за спорт за всички. Виждате ли го
това нещо? От къде идват парите. Така, че недейте да смесваме нещата за съоръженията и
когато се отпускат пари за дейност. Това са две коренно различни неща и аз в никакъв
случай не съм съгласен да бъдат смесвани. Благодаря ви.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници,
Знаете, че миналото първенство ние се отказахме, поради това че изтичаха около
50 000 лева за футбол мъже. И там участваха хора, които нямат нищо общо с града –
Търговище, Разград, Русе. Миналата година се опитахме да направим промяна като не
участвахме във футболно първенство, но продължихме да поддържаме футболните
формации деца, младежи и юноши старша възраст. Тази година по искане на футболния
клуб, тъй като юноши старша възраст като излязат от ограниченията на възрастта и няма
къде да продължат се съгласих и казах, че заставам зад тях да имат и отбор в мъжка група,
но тук в областта в Търговище. Там нивото е много по-ниско, може и за някои да е обидно,
но единствената цел беше тези нашите деца да продължат, а не както в юноши старша
възраст преди година – две участваха и деца от други общини, добри футболистчета, само и
само да постигаме по-челни мести в класирането. Оказа се, че по-скъпо е сега пътуването. В
североизточна България пътуват децата и тук въпроса е, след като нямаше постъпления,
след като бяха отпуснати тези недостатъчно средства, както вие казвате от страна на
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Общината, какво правим по-нататък. Тази есен ще имат ли участие трие формации на деца в
спортни състезания. Тук е въпроса за тези 5 000 лева. И питам, ще има ли както са
започнали ентусиазирано, събирайки пари помежду си, докато ние тук решим, ще има ли
мъжка формация, които да участват във футболното първенство на област Търговище. Ще
има или няма? Това е въпроса и то зависи от вас. Решавате вие. Така поставям въпроса,
както и на мен ми го поставиха.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други желаещи има ли? Не виждам. Всъщност имаше предложение от г-н Тодоров,
което трябва да бъде гласувано – трета точка да бъде гласувана отделно.
Подлагам на гласуване предложението. Който е съгласен моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

7
9
10

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

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

19
0
7

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 322
На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 и чл. 21 ал. 1 т. 6 и чл.
21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 Основен
ремонт, дейност 311 „Детски градини” обект „Основен ремонт детска градина с.
Глогинка” с 21 400 лева. Същата се нуждае от неотложен и спешен ремонт, с оглед
настъпването на есенно – зимния сезон.
2. Завишава се в Инвестиционната програма § 51-00 Основен ремонт, за функция 714
„Спортни бази за спорт за всички” обект „Саниране спортна зала Тодор Янев – І-ви
етап4 със сумата 10 000 лева за сметка на Местни дейности, която сума
представлява ДДС върху собствения принос.
3. Завишава се в разходната част на бюджета за Местни дейности §4500 „Субсидии за
организации с нестопанска цел” на функция 714 „Спортни бази за спорт за всички”
със сумата 10 000 лева – за ОДДЮФ „Черноломец” – 5000 лева и за ФК
„Черноломец 04” – 5000 лева.
4. Завишава се приходната част на местни приходи със сумата 41 400 лева на § 40-40
Приходи от продажба на земя.
5. Средствата за увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2013 година.

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.
4. Одобряване на Проектобюджет на постъпленията от местни приходи и на разходите
за местни дейности на Община Попово за 2014 г. и актуализирана Бюджетна прогноза
за периода 2015 г. и 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Попово.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Членовете на нашата комисия гласуваха с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ по
докладната записка.
11

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 3 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
Становището на нашата комисия по тази докладна е с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и
два гласа ЗА – не подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, т. 2.2.3 от Решение №48/24.01.2013 г. за
Бюджетната процедура за 2014 г. на Министерски съвет, Наредба на Общински съвет
Попово за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и Указания БЮ
№4/02.09.2013 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на
проектобюджетите на първостепенните разпордители с бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на
актуализирани бюджетните прогнози за 2015 и 2016 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Проектобюджет на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Попово за 2014 г. и актуализирана Бюджетна прогноза за
периода 2015 г. и 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности на Община Попово съгласно Приложение №8 Актуализирана бюджетна прогноза
за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности към Указания БЮ №4/02.09.2013 г. на Министерство на финансите за
подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпордители с
бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на актуализирани бюджетните прогнози за 2015 и 2016 г.
2. Одобрява Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за
2013 и 2014 г. на Община Попово съгласно Приложение №1 към Указания БЮ
№4/02.09.2013 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на
проектобюджетите на първостепенните разпордители с бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на
актуализирани бюджетните прогнози за 2015 и 2016 г.
3. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2014–2016 г. на
Община Попово съгласно Приложение №6в към Указания БЮ №4/02.09.2013 г. на
Министерство на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на
първостепенните разпордители с бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на актуализирани бюджетните
прогнози за 2015 и 2016 г.
4. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови
договори за заеми за периода 2014–2016 г. на Община Попово съгласно Приложение №6в
към Указания БЮ №4/02.09.2013 г. на Министерство на финансите за подготовката и
представянето на проектобюджетите на първостепенните разпордители с бюджет (ПРБ) за
2014 г. и на актуализирани бюджетните прогнози за 2015 и 2016 г.
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения по тази докладна записка.
Не виждам желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
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Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

22
0
4

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 323
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, т. 2.2.3 от Решение №48/24.01.2013 г. за
Бюджетната процедура за 2014 г. на Министерски съвет, Наредба на Общински съвет
Попово за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет и Указания БЮ
№4/02.09.2013 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на
проектобюджетите на първостепенните разпордители с бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на
актуализирани бюджетните прогнози за 2015 и 2016 г., Общинският съвет

РЕШИ
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1. Одобрява Проектобюджет на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Попово за 2014 г. и актуализирана Бюджетна прогноза за
периода 2015 г. и 2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности на Община Попово съгласно Приложение №8 Актуализирана бюджетна прогноза
за периода 2014-2016 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни
дейности към Указания БЮ №4/02.09.2013 г. на Министерство на финансите за
подготовката и представянето на проектобюджетите на първостепенните разпордители с
бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на актуализирани бюджетните прогнози за 2015 и 2016 г.
2. Одобрява Прогноза за ангажименти за разходи и за нови задължения за разходи за
2013 и 2014 г. на Община Попово съгласно Приложение №1 към Указания БЮ
№4/02.09.2013 г. на Министерство на финансите за подготовката и представянето на
проектобюджетите на първостепенните разпордители с бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на
актуализирани бюджетните прогнози за 2015 и 2016 г.
3. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2014–2016 г. на
Община Попово съгласно Приложение №6в към Указания БЮ №4/02.09.2013 г. на
Министерство на финансите за подготовката и представянето на проектобюджетите на
първостепенните разпордители с бюджет (ПРБ) за 2014 г. и на актуализирани бюджетните
прогнози за 2015 и 2016 г.
4. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване на
заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения по нови
договори за заеми за периода 2014–2016 г. на Община Попово съгласно Приложение №6в
към Указания БЮ №4/02.09.2013 г. на Министерство на финансите за подготовката и
представянето на проектобюджетите на първостепенните разпордители с бюджет (ПРБ) за
2014 г. и на актуализирани бюджетните прогнози за 2015 и 2016 г.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
5. Издаване на запис на заповед от Община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3210059
от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка
с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – Іви етап”, сключен между Община Попово , Фондация „Местна инициативна група –
Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Позволете ми да кажа становището на комисията по 5 и 6 точка, тъй като те касаят
издаването на Запис на запис от Община Попово в полза на ДФ Земеделие. С три гласа ЗА
комисията подкрепя и двете докладни записки.
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 проекто решението по точка 5 и 6.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3210059 от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във
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връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви
етап”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от вр. и.д. изпълнителен директор Васил Георгиев Грудев,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 42 968,75 лв. (четиридесет и две хиляди деветстотин
шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения
размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 42/3/3210059
от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка с
реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви
етап”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 42/3/3210059 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
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
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 324
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3210059 от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във
връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви
етап”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от вр. и.д. изпълнителен директор Васил Георгиев Грудев,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 42 968,75 лв. (четиридесет и две хиляди деветстотин
шестдесет и осем лева и седемдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения
размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 42/3/3210059
от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка с
реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви
етап”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 42/3/3210059 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Издаване на запис на заповед от Община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност
след извършено авансово плащане по договор № 42/3/3210059 от 15.07.2013 г. по мярка
4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във връзка с реализация на проект
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по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” за
Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви етап”, сключен
между Община Попово , Фондация „Местна инициативна група – Попово” и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Чухме становищата на комисиите.
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3210059 от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във
връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви
етап”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от вр. и.д. изпълнителния директор Васил Георгиев Грудев,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 8 593,75 лв. (осем хиляди петстотин деветдесет и три
лева и седемдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3210059 от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във
връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви
етап”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 42/3/3210059 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Имате ли въпроси по докладната записка?. Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 325
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3210059 от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във
връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви
етап”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул.
„Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от вр. и.д. изпълнителния директор Васил Георгиев Грудев,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на общината д-р Людмил Веселинов да подпише Запис на
заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 8 593,75 лв. (осем хиляди петстотин деветдесет и три
лева и седемдесет и пет стотинки) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3210059 от 15.07.2013 г. по мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие”, във
връзка с реализация на проект по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката
в селските райони” за Проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр. Попово – І-ви
етап”, сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 42/3/3210059 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.04.2013 – 30.06.2013 година.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Нямаме становища на комисии по тази точка.
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15 ал. 1
от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, във връзка с
чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.04.2013 до 30.06.2013 г. в размер на 1885.86 лева за командировки в страната и
чужбина.
Имате думата за въпроси. Няма желаещи.

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
19

27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 326
На основание чл. 8 ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, чл. 15 ал. 1
от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, във връзка с
чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.04.2013 до 30.06.2013 г. в размер на 1885.86 лева за командировки в страната и
чужбина.

Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
8. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2013 г. /земеделска земя/ и одобряване на оценка за продажбата на имот.
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
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение по четирите точки 8, 9,
10 и 11.
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
Основанията за вземане на решение от ЗМСМА и за четирите точки е чл. 21 ал. 1 т. 8
за това ще кажа становището на комисията и по четирите точки, а то е с три гласа ЗА
подкрепяме проекта за решение в докладните записки.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 36 ал. 1 и чл. 49 ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2013 г. както следва:
В раздел ІІІ се прави следното допълнение:
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Т. Б – имот № 000232 в землището на с. Долец с площ 8,947 дка и начин на трайно
ползване – друга селскостопанска територия.
2. Одобрява оценка за продажбата на имота чрез публичен търг с явно наддаванев размер на
4 336 лева.
3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
продажбата на имота.

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

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

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 327
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 и чл. 41 ал. 2 от Закона за
общинската собственост и чл. 36 ал. 1 и чл. 49 ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2013 г. както следва:
В раздел ІІІ се прави следното допълнение:
Т. Б – имот № 000232 в землището на с. Долец с площ 8,947 дка и начин на трайно
ползване – друга селскостопанска територия.
2. Одобрява оценка за продажбата на имота чрез публичен търг с явно наддаванев размер на
4 336 лева.
3. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
продажбата на имота.

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2013 г. /земеделска земя/ и учредяване право на ползване за разполагане
на пчелин.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Позволете да ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 47 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 11 и 12 от Закона за
пчеларството, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2013 г. както следва:
В раздел ІІІ се прави следното допълнение:
Т. А – част от имот № 000092 в землището на с. Цар Асен с площ от 1,000 дка.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
учредяване на възмездно право на ползване върху горния имот за срок от 10 /десет/ стопански
години, считано от 2013/2014 г.

Имате думата за въпроси по докладната. Не виждам желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева

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

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

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 328
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 1 от Закона за общинската
собственост и чл. 47 ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 11 и 12 от Закона за
пчеларството, Общинският съвет

РЕШИ
2.
Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2013 г. както следва:
В раздел ІІІ се прави следното допълнение:
Т. А – част от имот № 000092 в землището на с. Цар Асен с площ от 1,000 дка.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
учредяване на възмездно право на ползване върху горния имот за срок от 10 /десет/ стопански
години, считано от 2013/2014 г.

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.
23

Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Колеги зачитам проекта за решение:
.
На основание чл.41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от
НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

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

т № Площ
1072 4,685
1073
6,53
1074 6,347
1075 6,256
1076 2,814
294 9,319
75065 0,668
44020 46,372
44019 23,228
150.16 0,6039
150.17 0,7694
150.20 0,7711
150.21 0,779
150.55 0,5376

Кат
4
4
4
4
4
6
4
3; 4
4; 3
5
5
5
5
5

НТП
нива
нива
нива
нива
нива
храсти
лозе
из.нива
из.нива
из. територии
из. територии
из. територии
из. територии
из. територии

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
7421
1049
1463
7422
1422
7423
1401
7424
630
7425
1584
3137
479
2835
13541
2810
6783
2809
136
10038
173
10039
173
10041
175
10042
121
10031

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.
Тодор Тодоров – общински съветник
Искам да попитам за този парцел от 46 дка в Медовина – 3,4 категория, малко
тълкование на това – из. Нива и може ли да е реална цената от 13500 лева за 46 дка, като
пазарна цена. Малко повече разяснение за този парцел.
Красимира Славева – общинска администрация
Уважаеми общински съветници, дали е реална цената аз не мога да кажа, защото тя
се прави от лицензиран оценител, който посещава съответните парцели на място и
преценява, а 3,4 означава, че част от парцела е 3-та, а част от парцела е 4-та категория, а
имота е изоставена нива.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? Не виждам. Приемаме, че всичко е ясно.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
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1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев

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

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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2
1

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 329
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
Имо
Иванча
Иванча

т № Площ
1072 4,685
1073
6,53

Кат
4
4

НТП
нива
нива

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
7421
1049
1463
7422
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Иванча
Иванча
Иванча
Еленово
Медовина
Медовина
Медовина
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица

1074
1075
1076
294
75065
44020
44019
150.16
150.17
150.20
150.21
150.55

6,347
6,256
2,814
9,319
0,668
46,372
23,228
0,6039
0,7694
0,7711
0,779
0,5376

4
4
4
6
4
3; 4
4; 3
5
5
5
5
5

нива
нива
нива
храсти
лозе
из.нива
из.нива
из. територии
из. територии
из. територии
из. територии
из. територии

7423
7424
7425
3137
2835
2810
2809
10038
10039
10041
10042
10031

1422
1401
630
1584
479
13541
6783
136
173
173
175
121

3.Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2013 г. и одобряване на оценки за продажба на
сглобяеми къщи като материали чрез публичен търг.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.49, ал.1 и чл.35, ал.5
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., т.Б с:
2 бр. къщи от олекотени панели като материали, находящи се в жк „Надежда”
на гр.Попово.
2. Одобрява цена за продажба на вещи частна общинска собственост както следва:
- Къща от олекотени панели № 21 с площ 33 кв.м., като материали находяща се
в кв.”Надежда” на гр.Попово с актуална пазарна цена 1 140 лева. Цената е без ДДС
- Къща от олекотени панели № 66 с площ 55 кв.м., като материали находяща се
в кв.”Надежда” на гр.Попово с актуална пазарна цена 1 340 лева. Цената е без ДДС
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно
наддаване
Имате думата за въпроси по това предложение. Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев

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

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

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 330
На основание чл.8, ал.9, чл.41, ал.2 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.49, ал.1 и чл.35, ал.5
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., т.Б с:
2 бр. къщи от олекотени панели като материали, находящи се в жк „Надежда”
на гр.Попово.
2. Одобрява цена за продажба на вещи частна общинска собственост както следва:
- Къща от олекотени панели № 21 с площ 33 кв.м., като материали находяща се
в кв.”Надежда” на гр.Попово с актуална пазарна цена 1 140 лева. Цената е без ДДС
- Къща от олекотени панели № 66 с площ 55 кв.м., като материали находяща се
в кв.”Надежда” на гр.Попово с актуална пазарна цена 1 340 лева. Цената е без ДДС
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване
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Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.
12. Промяна на начина на трайно ползване на общинска земеделска земя – пасище,
мера в землището на с. Зараево.
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 пет гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
И нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. ЗОС ни указва, че имоти
и вещи публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначение
каквото се оказа за този имот се обявяват от ОбС за частна общинска собственост.
Решенията на ОбС по ал. 1 се приемат с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, разбрахте, че за да имаме решение по тази точка трябва да имаме мнозинство
от 2/3.
Зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 45 от
ППЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Обявява за частна общинска собственост част / 2 дка/ от имот № 011003, пасище, мера в
землището на с. Зараево, м. „Кюклюци”, девета категория, целият с площ от 24.561 дка и дава
съгласие начинът на трайно ползване да бъде променен на „друга селскостопанска
територия”.
Приложение: скица проект.

Имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка. Не виждам
желаещи
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 331
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 45 от
ППЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Обявява за частна общинска собственост част / 2 дка/ от имот № 011003, пасище, мера в
землището на с. Зараево, м. „Кюклюци”, девета категория, целият с площ от 24.561 дка и дава
съгласие начинът на трайно ползване да бъде променен на „друга селскостопанска
територия”.
Приложение: скица проект.

Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.
13. Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2013/2014 година.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта”
Илиян Станчев – общински съветник
На заседанието, което проведохме вчера нашата комисия единодушно с 5 гласа ЗА
подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Зачитам ви проекта за решение с промените, които направихме от първоначалния
вариант.
На основание чл. 17, ал.1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3,
чл. 11, ал. 4 и ал. 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките
и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет

РЕШИ
За учебната 2013/2014 г. утвърждава в общинскитe училища в община Попово
паралелки под минимума на норматива за пълняемост и слети паралелки, както следва:
Наименование
на училището
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с.
Зараево
ОУ „Христо Ботев”,
с.Ломци
ОУ ”Васил Левски”,
с.Славяново
ОУ ”Антон
Страшимиров”
с.Светлен
Гимназия „Христо
Ботев”, гр. Попово

І клас

ІІ клас

ІІІ
клас

13
14
12
учени- учени- ученици
ци
ци
11
14
учени- ученици
ци

ІV
клас

V
клас

VІ клас

VІІ
клас

10
13
учени- ученици
ци
13
ученици
10
10
11
VIIучени- учени учени- VIIIци
-ци
ци
слят
„а”-16,
17
„б”-17,
15
учени учени- учени-ци
ци
ци

VІІІ
клас

Х клас

не-

бр.
уци

17
ученици

достиг
26
ученици
94
12
ученици
116
22
ученици
86

17
ученици

8
ученици
167

14
ученици

„а”-17,
„б”-15,
4
учени- ученици
ци
264

Имате думата за въпроси, мнения и предложения по докладната записка.
Тодор Тодоров – общински съветник
Въпроса ми е специално за Гимназия „Христо Ботев”, понеже тревожно е това, което
се получава. Имаме елитно училище, от което са излезли много кадри и в момента има
недостиг на ученици в това училище. Значи има някакъв проблем според мен и аз мисля, че
това не трябва да убягва от ОбС, защото това се повтаря вече втора година. Мисля, че
миналата година имаше пак недостиг на ученици там и отново гласувахме.
Брой ученици 264, просто исках ако може някой да ми направи една разбивка, ако са
само два класа – те са 4 годишни, сметката ми не излиза. Колко паралелки са, по 4
паралелки ли са, не знам.
инж. Милена Божанова – зам. кмет на община Попово
Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници,
Не мога да ви кажа колко е броя на паралелките, този въпрос пак ще кажа, когато
искате някакви статистически данни, обсъждано е на комисия, сега на прима виста да ви
кажа как се получават 264 ученика няма как да кажа, още повече училищата са с делегирани
бюджети. Ако си дадете почивка, ще съберем информация и ще докладваме.
Тодор Тодоров – общински съветник
30

Това нещо можем да го направим и друг път. Оттеглям си въпроса.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 332
На основание чл. 17, ал.1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11, ал. 1, т. 2 и т. 3,
чл. 11, ал. 4 и ал. 6 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките
и групите, и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена, Общинският съвет

РЕШИ
За учебната 2013/2014 г. утвърждава в общинскитe училища в община Попово
паралелки под минимума на норматива за пълняемост и слети паралелки, както следва:
Наименование

І клас

ІІ клас

ІІІ
клас

ІV
клас

V
клас

VІ клас

VІІ
клас

VІІІ
клас

на училището
ОУ „Св.Св.Кирил и
Методий” с. Зараево
ОУ „Христо Ботев”,
с.Ломци
ОУ ”Васил Левски”,
с.Славяново
ОУ ”Антон
Страшимиров”
с.Светлен

13
14
12
учени- учени- ученици
ци
ци
11
14
учени- ученици
ци

10
13
учени- ученици
ци
13
ученици
10
10
11
VIIучени- учени учени- VIIIци
-ци
ци
слят
„а”-16,
17
„б”-17,
15
учени учени- учени-ци
ци
ци

Гимназия „Христо
Ботев”, гр. Попово

Х клас

не-

бр.
уци

17
ученици

достиг
26
ученици
94
12
ученици
116
22
ученици
86

17
ученици

8
ученици
167

14
ученици

„а”-17,
„б”-15,
4
учени- ученици
ци
264

Д-р Румен Русев – общински съветник
Господин Председател, от името на Коалиция „ЗАЕДНО” искам 15 минути почивка.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Обявявам 15 минути почивка
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Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище, мандат 01.01.2014
– 31.12.2018 година.
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги ще ви зачета проекта за решение, след което ще ви дам думата за
предложения:
На основание чл. 21 ал. 1 т.1 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 1 , ал. 2 и ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 6 от Наредба №
1 от 03.03.2011 г. за съдебните заседатели, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово, област Търговище избира временна комисия в състав
от 5 /пет/ члена, които да изготвят и докладват предложения за съдебни
заседатели за Окръжен съд – Търговище с мандат 01.01.2014 – 31.12.2018 година
2. Общински съвет Попово избира за членове на комисията по т. 1 както следва:
Председател:...... секретар ............ и членове ..................................................................
3. Временната комисия да изготви и представи отчет за резултатите от дейността
си пред ОбС Попово до заседанието на ОбС през месец октомври 2013 г.
Имате думата за предложения. Проекта за броя членовете на комисията е от 5 човека.
Очаквам предложения относно състав на комисията
Магдалена Радева – общински съветник
За председател на комисията предлагам адв. Росица Денева , мисля, че тя е найкомпетентния човек, който може да оглави комисията.
Тодор Тодоров – общински съветник
От ГЕРБ предлагаме Мая Димитрова за секретар.
Зехра Мустафова – общински съветник
За член предлагам Нурхан Нуриев.
Иван Неделчев – общински съветник
Предлагам за член Веселин Несторов и от РЗС Костадин Димитров.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Приемаме, че нямаме други предложения.
Който е съгласен за този състав на комисията моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
1

Предложението се приема.
Гласуваме цялото решение със следното разпределение на комисията:
Председател – Росица Денева
Секретар – Мая Димитрова
Членове – Нурхан Нуриев, Веселин Несторов и Костадин Димитров.
Който е съгласен, моля да гласува:
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ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
1

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 333
На основание чл. 21 ал. 1 т.1 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 1 , ал. 2 и ал. 3 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 6 от Наредба №
1 от 03.03.2011 г. за съдебните заседатели, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово, област Търговище избира временна комисия в състав
от 5 /пет/ члена, които да изготвят и докладват предложения за съдебни
заседатели за Окръжен съд – Търговище с мандат 01.01.2014 – 31.12.2018 година
2. Общински съвет Попово избира за членове на комисията по т. 1 както следва:
Председател: Росица Денева, секретар Мая Димитрова и членове Нурхан
Нуриев, Веселин Несторов и Костадин Димитров.
3. Временната комисия да изготви и представи отчет за резултатите от дейността
си пред ОбС Попово до заседанието на ОбС през месец октомври 2013 г.
Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.
15. Приемане на отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2013 – 30.06.2013 година.
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС
Нямаме становища на комисиите по Отчета. Прочитам ви проекта за решение.
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 година.

Имате думата за мнения по Отчета. Няма желаещи.
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
0
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 334
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2013 – 30.06.2013 година.

Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за
2012 година
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С 4 гласа ЗА нашата комисия предлага да се приеме отчета на МБАЛ Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюждет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната записка с една препоръка към
МБАЛ – Попово, тези документи да бъдат внесени в законовите срокове, които са
определени – до 31 май на съответната година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 147 ал. 2, чл. 137 ал. 1 т.
3 от Търговския закон и чл. 16 ал. 1 т. 4 от Наредбата за условията и реда за
упражняване на правата на собственост на Община Попово в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
Приема баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ – Попово” ЕООД към 31.12.2012 г.,
съгласно Приложение 1 и Приложение 2.

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

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

22
0
3

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 335
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 147 ал. 2, чл. 137 ал. 1 т.
3 от Търговския закон и чл. 16 ал. 1 т. 4 от Наредбата за условията и реда за
упражняване на правата на собственост на Община Попово в търговски дружества с
общинско участие в капитала, за участието на Общината в граждански дружества и в
сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
Приема баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ – Попово” ЕООД към
31.12.2012 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.

35

Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство” от „Стратегия
за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюждет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
ПК с три гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл.17, ал.1,т.2, т.5 и т.6, във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 323 “Опазване и
подобряване на селското наследство” от „Стратегията за местно развитие на Фондация
„Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Опазване и
подобряване на селското наследство, чрез инвестиции в материално и нематериално
наследство на територията на община Попово“ на обща стойност до 16 490 лв.
/шестнадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева/
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие на
Община Попово 2007-2013”.
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
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 336
На основание чл.17, ал.1,т.2, т.5 и т.6, във връзка с чл.20 и чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 323 “Опазване и
подобряване на селското наследство” от „Стратегията за местно развитие на Фондация
„Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Опазване и
подобряване на селското наследство, чрез инвестиции в материално и нематериално
наследство на територията на община Попово“ на обща стойност до 16 490 лв.
/шестнадесет хиляди четиристотин и деветдесет лева/
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие на
Община Попово 2007-2013”.
Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред.
18. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Мярка 223 – Първоначално залесяване на неземеделски земи от „Стратегия
за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюждет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
ПК с три гласа ЗА подкрепя докладната записка. На комисията обясниха, че на
мястото на с. Ковачевец, трябва да се запише – с. Медовина.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
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Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение по тази точка с корекцията – с. Медовина.
На основание чл.17, ал.1,т.8 и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 223 - Първоначално
залесяване на неземеделски земи от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна
инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Първоначално залесяване на
неземеделски земи на територията на община Попово, с. Медовина” на обща стойност
до 78 481 лв. /седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лeвa/
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие на
Община Попово 2007-2013”.
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
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан

ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема.

ЗА
-

25
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 337
На основание чл.17, ал.1,т.8 и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 223 - Първоначално
залесяване на неземеделски земи от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна
инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Първоначално залесяване на
неземеделски земи на територията на община Попово, с. Медовина” на обща стойност
до 78 481 лв. /седемдесет и осем хиляди четиристотин осемдесет и един лeвa/
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за развитие на
Община Попово 2007-2013”.
Преминаваме към деветнадесета точка от Дневния ред.
19. Увеличаване на капацитета на двете защитени жилища в Звено “ДВУИ и ЗЖ” с.
Медовина.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
ПК с четири гласа ЗА подкрепя 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
След като подробно бяхме запознати с въпроса от Ивета Кънева гласувахме с 4 гласа
ЗА в подкрепа на решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21 т. 24 ал. 2 и чл. 17 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 1,
т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане, Общинският съвет

РЕШИ
Увеличава капацитета на Защитените жилища в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с.
Медовина на 10 потребители за всяко Защитено жилище, считано от 01.01.2014 година.
Колеги, имате думата за въпроси. Не виждам желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
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Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 338
На основание чл. 21 т. 24 ал. 2 и чл. 17 т. 7 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36 ал. 1,
т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане, Общинският съвет

РЕШИ
Увеличава капацитета на Защитените жилища в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с.
Медовина на 10 потребители за всяко Защитено жилище, считано от 01.01.2014 година.
Преминаваме към двадесета точка от Дневния ред.
20. Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска
собственост на РУП – 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
Нашата комисия успя да разгледа докладната записка и с пет гласа ЗА подкрепя
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепихме проекта за решение да се учреди безвъзмездно право
на ползване в полза на РУП Попово. Разпоредбата на чл. 39 ал. 3 от ЗОС посочва, че когато
лицата на които може да се определи право на ползване са определени със закон, какъвто е
този случай то се учредява без търг или конкурс след решение на ОбС по ред определен в
Наредба по чл. 8 ал. 2.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 3 от ЗОС, чл. 47 ал. 3 от
НРПУРОИ и чл. 3 от Правилника за детските педагогически стаи, Общинският съвет

РЕШИ
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху имот
частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16 кв. м на V /пети / етаж
в сградата на пл. „Ал. Стамболийски” № 2 гр. Попово на Районно управление на полицията –
Попово за приемна на инспектор Детска педагогическа стая.
2. Възлага на кмета на общината сключването на договор.

Имате думата за въпроси.
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Тодор Тодоров – общински съветник
Въпросът ми не е свързан с това, съгласен съм. Става дума за старата сграда, където
ще отпускаме помещение. В тази сграда вече има доста институции, които се ползват от
различни видове хора и то много. Там има асансьор, който не работи. Там се намира
Социално подпомагане, Бюро по труда, има хора със затруднено движение, ние все пак
трябва да осигурим достъп на всички хора реално до тези институции. Има ли някаква
възможност този асансьор да заработи, да се направи и необходимата рампа отпред да могат
да влизат инвалиди. Аз мисля, че сме задължени там да го направим. Там доколкото знам
има и стая за инвалидите също, трудно може да се достигне до нея, ако няма асансьор.
Върху това трябва да се замислим, защото ето много помещения има там, които се ползват
от голяма част от гражданството. И този асансьор тук в общината не е чак толкова
необходим, колкото е необходим този в другата сграда. И аз мисля, че трябва да бъде
направено необходимото той да заработи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това е по-скоро като препоръка, тъй като няма връзка с докладната.
Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с предложението за решение моля да
гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА

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

25
41

ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема.

-

0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 339
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 3 от ЗОС, чл. 47 ал. 3 от
НРПУРОИ и чл. 3 от Правилника за детските педагогически стаи, Общинският съвет

РЕШИ
1. Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години върху имот
частна общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16 кв. м на V /пети / етаж
в сградата на пл. „Ал. Стамболийски” № 2 гр. Попово на Районно управление на полицията –
Попово за приемна на инспектор Детска педагогическа стая.
2. Възлага на кмета на общината сключването на договор.

Преминаваме към двадесет и първа точка от Дневния ред.
21. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата на д-р Колева, председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници,
За периода 01 август 23 септември са постъпили 9 молби за отпускане на помощи на
жители на община Попово. След разглеждането им, комисията предлага следното решение:
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Свилен Иванов Илиев
2. Фатме Алиева Алиева
3. Алиш Мустафов Тиберов
4. Кремена Колева Петкова
5. Станка Янкова Младенова

-

250 лева
100 лева
100 лева
200 лева
100 лева

ІІ. За доуточняване:
1. Исмет Исманов Хасанов
2. Клаудия Мария Чюрар
ІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Събчо Михайлов Йорданов
2. Сабин Михайлов Михайлов
Разпределени са 750 лева, остават за разпределение още 5550 лева. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Чухте предложението на комисията, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
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І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Свилен Иванов Илиев
2. Фатме Алиева Алиева
3. Алиш Мустафов Тиберов
4. Кремена Колева Петкова
5. Станка Янкова Младенова
ІІ. За доуточняване:

-

250 лева
100 лева
100 лева
200 лева
100 лева

3. Исмет Исманов Хасанов
4. Клаудия Мария Чюрар
ІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:
3. Събчо Михайлов Йорданов
4. Сабин Михайлов Михайлов
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 340
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Свилен Иванов Илиев
2. Фатме Алиева Алиева
3. Алиш Мустафов Тиберов
4. Кремена Колева Петкова
5. Станка Янкова Младенова
ІІ. За доуточняване:

-

250 лева
100 лева
100 лева
200 лева
100 лева

5. Исмет Исманов Хасанов
6. Клаудия Мария Чюрар
ІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:
5. Събчо Михайлов Йорданов
6. Сабин Михайлов Михайлов
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Преминаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред.
22. Устен доклад за завещание на имот в гр. Виена, Австрия от сънародника ни Ото
Водиченски.
Докладва адв. Веселка Вачева.
Понеже адв. Вачева все още не е пристигнала давам думата на кмета на Общината др Людмил Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници,
Предварително искам да ви благодаря за тази сесия. Оказа се, че неопределими
противоречия и изобщо противоречия по дневния ред нямаше с изключение на футбола,
което е парадоксално, при положение, че лидера на ГЕРБ е футболист, професионалист, № 1
в България, толкова средства отпуска за футбола, специално с Отряд 28 пътуват
футболисти, докара тук ГАЗПРОМ на „Левски” да помага, ТИТАН Сф обслужва футбола
на ЦСКА и т.н. аз не мога да ви разбера, това въздържане на ГЕРБ за футбола – това в
границите на майтапа нали.
За мое извинение, да не ви поставям в неудобно положение, другия път ще трябва по
някои особено по-големи суми в командировките да ви докладвам. Аз ви благодаря, че ми
разрешихте и за преспиване в Брюксел общината да поема командировките. В този ред на
мисли, искам да докладвам за тези средства които харчи общината и аз лично бях на
последната сбирка във Виена при Нотариуса, който трябваше като първа инстанция да
определи кой прав и кой крив в цялата тази история.
Тя започна с едно завещание на наш бивш съгражданин Ото Водиченски, който
произхожда от Ковачевец, а името му е Водиченски. До колкото знам те са двама братя и
една сестра. Той избягва по времето на социализма във Виена. Там си става австрийски
гражданин. По негово желание в края на жизнения си път прави едно завещание, което е
регистрирано в тяхната Камара на завещанията, по всички изисквания на австрийското
законодателство. За съжаление там допускат и завещания, които могат след кончината на
лицата да бъде извадено от къщи и да бъде показано на нотариуса и той да го приеме или
отхвърли. Стана така, че на първото заседание при Нотариуса, адв. Веселка Вачева, от
София, перфектно владее немски, ползвали сме я и по други проекти с германците. Тя се
захвана с това, тъй като нашия юридически отдел няма нито възможности, нито капацитет
да реши този казус. Бях поканен на два пъти с писмо от Нотариуса във Виена да се явя и да
потвърдя, че ние приемаме, или не приемаме завещанието. Завещанието е една къща в найбогатата и атрактивна част на Виена къща. Имаме снимки, те даже са качени от Антоанета
Марчева в интернет страницата на вестник Труд. Там можете да видите, тя е отбелязала
второто заседание във Виена, ще стигнем и до него. Но първо да ви кажа на първото
заседание, което беше през месец април при Нотариуса се яви вдовицата на Ото Водиченски
заедно, с някой който се представя, че я гледа тази жена и има амбицията да наследи всичко
от нея, включително и това, което мъжът и е завещал на Община Попово. Оспорва
завещанието на съпруга си. Той имал и спортен автомобил „мерцедес”, има и сейф в който е
скрил известни суми и документи, които никой не знае и записано е в завещанието да си
поделим и сумите във сейфа и активите като автомобила. На първото заседание –
оспорването на вдовицата чрез този човек беше от страна на Нотариуса българската страна
да проверим, тъй като се твърди, че той тук има земи, има собственост, съпругата му е дала
550 000 евро, които той не ги е върнал, една поредица от лъжи. Имам доклад на Веселка
Вачева и за първото и за второто заседание с най-големи подробности. Ние се заехме да
проучим банковите му сметки, дали тези 550 000 ги е внесъл в България и са похарчени и
какви земи има в ковачевското землище. Беше ни предложено да вземем тези пари, които са
тук, а да се откажем от имотите му във Виена. След проверка се установи, че той тук е
игнориран, или наследниците на баща му, не са му оставили никакви земи, нито в банката
във Варна, или в София има някакви средства. Беше много трудно да получим информация
от банките. Оказа се, че тук няма никакви финансови средства.
44

На втората покана присъствах вече лично и аз. При едно посещение при г-н Вигенин
помолих да ни съдейства и посолството ни в Австия. Благодаря и на г-жа Антоанета
Марчева, която присъства на второто заседание и аз и благодаря като журналист, че се зае
да описва този случай.
Съдейства ни външния министър, че с нас на второто заседание беше и консулът ни в
Австрия. Неприятно се получи, че тогава Нотариуса, за мен си е предубеден, вероятно и по
друг непрофесионален начин накаран. Той отстрани консула от тази среща. Журналисти
също не допусна и имаше от страна на дъщерята, на този който на първия разговор
заставаше на страната на вдовицата. Междувременно вдовицата почива и на втората среща
не се явява. Пред Нотариуса е представено, че през 2011 г. още е направено завещание от
нея именно на тези хора, което е неразбираемо, защото тогава все още Ото Водиченски е
бил още жив, а се оказва че има завещание и на неговата част. Там присъства на второто
заседание и сина, който и той обяви че иска от завещанието, което много усложни, докато
на първата среща той е казал, че иска само автомобила. Според предварителна оценка този
имот е около 400 – 500 хиляди евро. Дори и половината да вземем, аз ще бъда благодарен
ако вземем, в общината ще влезнат приблизително 400 , 500 хиляди лева. И за това решихме
да не се отказваме и да продължим с опитите да защитим това завещание.
На втората среща за мен псевдонаследилата целия имот продължаваха да оспорват
завещанието дадено от съпруга и, и да си искат пълната част на имота за тях. Естествено
ние не се съгласихме и при такава процедура, когато няма споразумение при Нотариуса се
отива на втора инстанция вече в Съда. Там бяхме шантажирани, че той бил луд, биел я е,
някакви снимки ни показваха, тази адвокатка наперена, който била най-добрата едва ли не
във Виена. После като излязоха се опитаха да пратят да ни убедят да приемем едва ли не
тези 30-40 хиляди лева, които според тях са в сейфа и да се откажем от имота.
Аз съм длъжен все пак да ви изясня това, защото от тук нататък след тези събития по
служебен път се насрочва и заседание в Австрийски съд. Според австрийското
законодателство във Виена ние не можем да се явим с нашия адвокат, с български адвокат, а
трябва да наемем адвокат от Австрия. И това беше целта, ако имате въпроси по-подробни на
тази среща да потвърдите, че е нормално, законно и би трябвало да продължим, защото вече
ще имаме и съдебни разходи да изслушате и адв. Веселка Вачева.
Това е, което мога да ви кажа, готов съм да отговарям на въпроси, Антоанета
Марчева и тя е тук, ще ми помага, но с подробности знае адв. Вачева. Между другото ние
хванахме двама таксиметрови шофьори, който твърди, че ги е карал по болници, сами,
никой не ги е гледал. Семейството е възпитано и интелигентно, и това което се твърди, че
той бил едва ли не психопат и я е малтретирал, взел и парите не отговаря на истината. И
той направи показания пред нотариуса. Оня ден доктора от Садина, който отдавна живее
във Виена Данчо Димитров, ми се обади, че и втория шофьор е дал показани, той е още поблизък бил с тях, и никога около тях не е имало други хора да се грижат за тях. Явно в
Австрия от хората чуваме, че това е начин да се овъртят около възрастни хора,
самотноживеещи и после да им наследят имотите, а защо не и вместо да им помагат, да им
помогнат по-бързо да свършат своя земен път. За което и ние се съмняваме, че така се е
случило.
Слушам ви ако имате въпроси.
Антоанета Марчева – журналист
Най-новият момент е, че предната вечер се свързаха с нас представители на
българската общност в Австрия, такива които са се запознали с материала и изразиха
желание да помагат всячески с намиране на нотариуси и адвокати. Имаме техните
координати, те са готови да сътрудничат. Мисля, че ще има среща между тях и Данчо, за да
се действа там на място, също така са готови да участват и в разследване. Така че мисля, че
ще има и помощ от там, което ще е благоприятно за развитието на нещата.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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Така е, възмущението е голямо от емигрантите. Той е от турски произход, човека
който претиндира, че е помагал и дъщеря му, но турски в лошата краска, така да не кажа
цигански произход. И има настроение в самата Австрия срещу тези хора, даже и шофьора
ни помоли да не му направят нещо, тъй като има организирани групи, втория шофьор
същото е казал – дават показания, обаче искат имената им да бъдат запазени, за да няма
после посегателства върху тях. Виждате, че и в „по-бели” държави се случват такива неща и
хората ги е страх да свидетелстват за нещо, което засяга решението на съда, интереса
материален на други хора.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги има ли въпроси? Това, което от нас се иска след като бяхме запознати с това,
да дадем едно положително становище за продължаване на този процес. Аз си мисля, че има
шанс и трябва да продължим в тази насока.
Мая Димитрова – общински съветник
Въпроса ми е следния – направена ли е консултация с адвокати в Австрия, които са
напълно запознати със законодателството там и какви са шансовете това дело да бъде
спечелено от наша страна или поне да бъдат поделени активите на въпросния господин?
Катя Грибнева – общински съветник
Аз искам само да кажа, че тук естествено че трябва да се продължи и да има дело,
защото след като прочетох статията разбрах, че става въпрос не толкова за парите, а за
достойнството, националното ни и на нас като представители на общината. Защото някакви
си там дребни мошеници, които представят някакви си снимки на друга жена, много
криминална история като за филм. И за това трябва да се продължи, защото не може
някакъв мошеник да върти на пръста си хора, които са дарили с желание да помогнат на
родния край и на България. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Наистина беше редно да вземем специалист, който е запознат със законите в
Австрия. Нашият приятел Данчо се опита да разговаря с нотариуси, с адвокати – те са
категорични, че правото е на наша страна. Пестеливи са, обаче да дават мнения, докато не
си получат хонорарите и ми беше подсказано, че трябва предварително да му платим 4000
евро на единия адвокат само да се яви като гаранция, а после, че се е явил при Нотариуса,
щял допълнително да ни пусне документ фактура и аз се въздържах, защото все пак тази
първа инстанция при Нотариуса не е решаваща и както знаете не постигнахме спогодба и
така щяхме да похарчим едно 10 000 лева за адвокатска услуга. Ще я спестим за втория
етап. А сега, за да се явим вече в съда е необходимо да си наемем адвокат. Българската
общност там сами се организират, сами предлагат професионална помощ на местни хора,
които ги познават.......Остава ние да изберем кой ще е адвокат, двама или един, според
условията, които те ни предложат. Но затова трябва пак казвам вашето съгласие. Адв.
Веселка Вачева е тук, улеснява ме – от тук нататък въпросите към нея.
Адв. Веселка Вачева
Самата аз също съм намерила 2-3 кантори, които се занимават специално с
наследствено право. А освен това г-жа Весела Барбукова, на г-н Барбуков известния
български предприемач съпругата, която отдавна работи и живее във Виена, също в
момента се занимава с издирване на такива кантори, като не е тайна, че и във Виена, и в
Австрия като навсякъде разбира се за съжаление има различни крила в адвокатските
колегии. Самата адвокат-докрот Елизабет Шойба, която последно се яви на второто
помирително заседание пред нотариуса е така с доста високи претенции за самата себе си
като специалист в тази област и тук може би е прав г-н Кмета като казва, че трябва много
точна преценка да се направи кой ще бъде точно от австрийска страна адвоката Хубаво е да
е истински австриец, за да бъдат нещата равнопоставени пред съдебните заседатели. Така
поне аз мисля. Ако имате някакви въпроси съм на разположение. Аз съм била и на първото
заседание при нотариуса. Разпитвах лично вдовицата на г-н Водиченски, която тогава беше
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жива. На 19 април 2013 и се спомина точно две седмици след като аз я видях. Ако има
някой някакви въпроси.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаше въпрос доколко вие виждате шансовете ние да имаме положителен резултат в
наша полза.
Адв. Веселка Вачева
Аз не знам г-н Веселинов до каква степен ви е информирал, но спомена че не е имало
голямо значение помирителното заседание. Аз не съм съвсем на това мнение, защото ако
между първото и второто помирително заседание разликата между свръхзадлъжнялост
стана г-н Водиченски, която беше приблизително 484 000 евра, в един момент се превърна
на плюс 87 000 евра, тоест той съвсем не е свръх задлъжнял, а отгоре на всичко това човека
си е имал и имоти. Тези пари около 85 000 евро стоят там в сейфове и в ценни книжа, и така
или иначе принадлежат към това наследство, което е за община Попово първо и второ
половината от неговия имот, аз имам тук извадка от поземления регистър на република
Австрия, където ясно пише, че половината от имота е негова собственост и по данни на
първо четене, тази къща ако сега тръгне да се продава, без да се търси купувач който да е
заинтересован струва поне 300 000 евро, а ако тръгнем да и търсим оценка тя е около
500 000 евра. Така, че 250000 от къщата и тези 86 000 смятам, че не са някаква сума за
пренебрегване от Община Попово. И второ на вашия въпрос – ние сме си в правото, тъй
като нашето завещание, което е от 19.10.2011 година, то е последното в реда на
завещанията. Първо е завещал на извънбрачния си син Теодор Фишер, второ е завещал на
съпругата си и последното е към Община Попово. Претенцията е, че той е бил неадекватен в
този момент, което сега е грижа на адвокатите, които бъдат избрани да го докажат, че не е
така, което не е невъзможно. Аз съм разговаряла онзи ден с консул Узунова, благодарение
на съдействието на г-н Веселинов успяхме да стигнем и до Външно министерство,
предполагам това сте го разбрали. Аз занесох там всички документи и Узунова ми каза по
телефона, че в момента и тя ще се постарае да съдейства като консул на РБългария за
намирането на болничното досие на г-н Водиченски, защото там е единия пункт, а втория
важен пункт, за да успеем ние да бъдем със силна аргументация е неговия смъртен акт,
който по една или друга случайност, за моя радост е в общината където аз живея – Лозенец
София, там е издаден и аз ще имам на 7 другия месец цялото досие по установил смъртта,
защото той там е починал. Идеята ни е да докажем, че не е така, че той първо не е бил
неадекватен и, че в никакъв случай не е бил в лоши взаимоотношения със съпругата си,
както се опитват да ни пробутат тук австрийските адвокати. Аз смятам, че имаме много
голям шанс да успеем, просто нещата трябва да бъдат изпипани. Фактът, че те смениха три
пъти адвокатите, след първото помирително заседание, когато се появихме и разбраха, че в
крайна сметка Община Попово няма намерение да си замълчи, тъй като ние встъпихме по
съответния официален ред, там така първо се встъпва в наследството. Явно че те се
притесниха, защото първо беше наета една млада дама от Виена, след това се появи една
адвокатска кантора на д-р Каспър пак от Виена и в крайна сметка накрая се смениха нещата
с тази госпожа Шойба.
Не знам до каква степен сте информирали и за историята с един автомобил на г-н
Водиченски, който също беше отнет по тотално незаконен начин, без писмен договор, той
буквално е изнесен от там този автомобил. Данъчната му оценка е 11 000 евра, на
автомобила, които обаче Нотариуса на второто заседание беше принуден да впише в
протокола и аз го имам, че те принадлежат към имуществото на наследодателя.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Трябва ли да е облечено в някакво решение, нашето съгласие.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Не, това е по-скоро морално, защото ние правим разходи по делото. Като
първостепенен разпоредител с бюджета аз ще ги направя тези разходи, но бях длъжен да ви
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информирам какво става, защото утре отваряме врата за приказки, когато процеса не е
прозрачен.
Адв. Веселка Вачева
По принцип аз не знам какви са правомощията на ОбС, може би ако бъде
упълномощен г-н Веселинов да решава, между впрочем той има право да се яви и в съда, но
не той да се изказва, такъв е техния закон. Там са длъжни да говорят само адвокати, но той
без съмнение има право да присъства.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На този етап, това е достатъчно като информираност. Имате ли други въпроси към
адв. Вачева. Не виждам. Да и благодарим, че дойде от София, и да разчитаме, че усилията
които ще положим накрая ще бъдат възнаградени и жителите на Община Попово ще
получат това, което им е завещано.
Адв. Веселка Вачева
Целта е наистина да се получи имота, който да се продаде и половината от тези пари
да стигнат до общината, плюс това, което стои в сейфовете.
Ние имаме основателни съмнения, че завещанието на турците е някакси нагласено и
преправено. Аз имам поредица от факти, имейлове с този нотариус, който в тях писмено
признава пред мен, че всъщност смъртта на вдовицата и това кой е нейн наследник не
променя правното положение на Община Попово като наследник. Имам ги тези неща. Но в
крайна сметка тези граждани от турско потекло, които претендират че са австрийци са се
сближили с вдовицата и там се създава една какафония меко казано и те сега се домогват до
целия имот, което просто не подлежи на коментар. Момиче на двадесет и няколко години
иска да стане наследник на къщата и претендира за цялото право, отстранявайки Община
Попово, с мотива, че г-н Водиченски бил неадекватен. И ние ако го оставим това така, значи
да сме наистина глупави.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Тези средства, да не кажа че готвим тигана, а рибата е още в морето, естествено че
вие ще ги разпределите, като допълнително перо в бюждета, но нормално е едни такива
средства да отидат в обща полза, а не да се претопят за общо ползване, за това моето
желание като кмет, тези средства колкото и да са предварително да си обещаем, че всичките
ще отидат за апаратура и техника в болницата. Да ги насочим за нещо, което ще бъде
възнаграден този български гражданин, така посмъртно направейки завещание да бъде в
полза на обществеността тук в Попово и да отидат в поповската болница. Това е моето
предложение, разбира се всичко по реда си.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нека първо да ги спечелим и тогава ще ги разпределяме. Има ли повече въпроси по
отношение на тази точка. Приемаме и подкрепяме по-нататъшните им действия във връзка с
узаконяването на това завещание и евентуално придобиване на средствата от него.
С това приключваме по тази точка.
Преминаваме към двадесет и трета точка от Дневния ред.
23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Няма постъпили питания.
С това закривам двадесет

и шестото

заседание на Общински съвет Попово.

Благодаря ви за участието !
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