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 № 28
Днес 26.11.2013 г. / вторник / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе двадесет и осмото заседание на ОбС – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
На заседанието присъстват 24 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения. Откривам двадесет и осмотото заседание на ОбС Попово.
На заседанието присъстват кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов,
служители от общинската администрация, журналисти.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 8
точки.
В законовия срок постъпиха още шест докладни записки от Кмета на Общината :
Относно: Актуализация на бюджета на Община Попово за 2013 година.
Относно: Актуализация на бюджета на Община Попово за 2013 година.
Относно: Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3210433 от
14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на
потребителите на социални услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, сключен
между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция
Относно: 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 № 42/3/3210433 от 14.11.2013 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
„Закупуване на специализиран превоз за нуждите на потребителите на социални услуги,
настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, сключен между Община Попово, Фондация
„Местна инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.

Относно: Издаване на Запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 181 от 17.04.2013 г.
по мярка 3.4. “Развитие на нови пазари и промоционални кампании“, приоритетна ос №3
„Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен пероид
2007-2013 г. за проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на
продуктите от риболов и аквакултура в община Попово", сключен между Община Попово и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
и относно: Издаване запис на заповед от община Попово в полза на ДФ “Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 181 от 17.04.2013 г.
по мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”, приоритетна ос № 3
„Мерки от общ интерес” по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” на
Република България, финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период
2007-2013 г. за проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване престижа на
продуктите от риболов и аквакултура в община Попово”, сключен между Община Попово и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.
Предлагам те да влязат като точки 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от Дневния ред. Който е съгласен с
направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

20
2
6

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2013 г. и одобряване на оценки за продажба имоти
частна общинска собственост чрез публичен търг.
3. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно
построена сграда в ПИ с идентификатор № 57649.503.1095 по кадастрална карта на гр.
Попово, ул. „Освобождение” № 17.
4. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици
по реда на §27 ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, по съдебно решение за землището на с.
Медовина.
5. Закупуване на недвижим имот – земеделска земя собственост на физическо лице за
общински нужди.
6. Актуализация на бюджета на Община Попово за 2013 година.
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7. Актуализация на бюджета на Община Попово за 2013 година.
8. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3210433
от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на
потребителите на социални услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”,
сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група - Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
9. 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 № 42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на потребителите на
социални услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, сключен между
Община Попово, Фондация „Местна инициативна група - Попово” и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.
10. Издаване на Запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 181 от
17.04.2013 г. по мярка 3.4. “Развитие на нови пазари и промоционални кампании“,
приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен пероид 2007-2013 г. за проект „Промоционална кампания,
насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в
община Попово", сключен между Община Попово и Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури.
11. Издаване на Запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 181 от
17.04.2013 г. по мярка 3.4. “Развитие на нови пазари и промоционални кампании“,
приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен пероид 2007-2013 г. за проект „Промоционална кампания,
насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в
община Попово", сключен между Община Попово и Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури.
12. Предложение за приемане на „Наредба за организация на движението в
урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и
прилежащите им вътрешно – квартални пространства”.
13. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

20
2
6

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
Вносител – д-р Людмил 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 проведе своето заседание вчера от 16 часа в пълен състав, и с
присъствието на специалисти от общинска администрация. С пет гласа ЗА подкрепяме
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия също заседава вчера в състав от трима души. Също присъстваха
представители на общинска администрация. По тази точка от дневния ред комисията с три
гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по първа точка:
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
описан
и в т.2.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:

НМ
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
З.Стояново
Водица

Имот №
Площ
300104 0,990
300105 1,320
300106 1,862
300240 4,054
300253 0,612
300254 0,354
300255 0,471
300258 0,593
300265 2,094
20006 7,693
150.1 0,8554

Кат
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5

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

Начална тръжна
АОС
цена лв/имот
4820
253,94
4821
338,58
4822
477,6
4865
2027
4871
199
4872
158
4873
210
4875
264
4877
1020
2384
4170
10029
204
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Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица

150.2
150.4
150.5
150.6

0,9235
0,9442
0,9039
0,8433
150.7 1,0166
150.8 0,7455
150.12 1,1084

5
5
5
5
5
5
5

из. територии
из. територии
из. територии
из. територии
из. територии
из. територии
из. територии

10030
10032
10033
10034

10035
10036

10037

220
225
215
201
242
177
264

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

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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
-

28
0
5

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 355
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
описан
и в т.2.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:

НМ
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
Светлен
З.Стояново
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица

Имот №
300104
300105
300106
300240
300253
300254
300255
300258
300265
20006
150.1
150.2
150.4
150.5
150.6

Площ
0,990
1,320
1,862
4,054
0,612
0,354
0,471
0,593
2,094
7,693
0,8554
0,9235
0,9442
0,9039
0,8433
150.7 1,0166
150.8 0,7455
150.12 1,1084

Кат
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
5
5
5
5
5
5
5
5

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

Начална тръжна
АОС
цена лв/имот
4820
253,94
4821
338,58
4822
477,6
4865
2027
4871
199
4872
158
4873
210
4875
264
4877
1020
2384
4170
10029
204
10030
220
10032
225
10033
215
10034
201
10035
242
10036
177
10037
264

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

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2013 г. и одобряване на оценки за продажба имоти
частна общинска собственост чрез публичен търг.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
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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 бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Ние имаме
програма за разпореждане с имоти. Закона за общинската собственост дава възможност да
допълваме по всяко време на годината и да актуализираме с нови такива, като определяме
начални тръжни цени.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми да зачета окончателния вариант на проекта за решение.
На основание чл. 8, ал. 9, т. 2, 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., т.Б с:
УПИ V, VІ, VІІ и VІІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина
2. Одобрява начална тръжна цена за продажба на имотите както следва
- Урегулиран поземлен имот V от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ
930 кв.м. с начална тръжна цена 2 848 лева. Цената е без ДДС.
- Урегулиран поземлен имот VІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с
площ 930 кв.м. с начална тръжна цена 2 848 лева. Цената е без ДДС.
- Урегулиран поземлен имот VІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ
910 кв.м. с начална тръжна цена 2 786.80 лева. Цената е без ДДС.
- Урегулиран поземлен имот VІІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с
площ 930 кв.м. с начална тръжна цена 2 848 лева. Цената е без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Има ли желаещи да се изкажат по този проект за решение.
Тодор Тодоров – общински съветник
Явно става въпрос за дворни места в с. Медовина, искам да попитам има ли
изградена инфраструктура до тези парцели или не?
Арх. Иван Мисирджиев – гл. архитект на Община Попово
Уважаеми господа съветници, всички имоти, които попадат в регулацията на
населените места има изградена инфраструктура. Това беше въпроса, доколкото разбрах.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси няма, приемаме, че всичко е ясно. Който е съгласен така предложения
проект за решение да стане 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
ЗА
ЗА
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
-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 356
На основание чл. 8, ал. 9, т. 2, 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., т.Б с:
УПИ V, VІ, VІІ и VІІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина
2. Одобрява начална тръжна цена за продажба на имотите както следва
- Урегулиран поземлен имот V от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ
930 кв.м. с начална тръжна цена 2 848 лева. Цената е без ДДС.
- Урегулиран поземлен имот VІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с
площ 930 кв.м. с начална тръжна цена 2 848 лева. Цената е без ДДС.
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- Урегулиран поземлен имот VІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ
910 кв.м. с начална тръжна цена 2 786.80 лева. Цената е без ДДС.
- Урегулиран поземлен имот VІІІ от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с
площ 930 кв.м. с начална тръжна цена 2 848 лева. Цената е без ДДС.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Продажба на земя – частна общинска собственост на собственик на законно
построена сграда в ПИ с идентификатор № 57649.503.1095 по кадастрална карта на гр.
Попово, ул. „Освобождение” № 17.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
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 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„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Росица Денева – общински съветник
И нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение, тъй като е налице
законно основание издадено строително разрешение и дадена строителна линия преди
повече от 35 години.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1.Определя цена на земята в ПИ с идентификатор №57649.503.1095 по кадастрална
карта на гр.Попово, ул.„Освобождение” №17 с площ 251 кв.м. собственост на Общината по
АОС 1836/04.10.13г., в размер на 5 647.50 лева. Цената е без ДДС.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за продажба след заплащането на
всички дължими плащания от Нариде Хасанова Суманджиева и Мехмед Хасанов
Суманджиев от гр.Попово
Има ли желаещи за изказване. 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

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

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 357
На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1.Определя цена на земята в ПИ с идентификатор №57649.503.1095 по кадастрална
карта на гр.Попово, ул.„Освобождение” №17 с площ 251 кв.м. собственост на Общината по
АОС 1836/04.10.13г., в размер на 5 647.50 лева. Цената е без ДДС.
2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за продажба след заплащането на
всички дължими плащания от Нариде Хасанова Суманджиева и Мехмед Хасанов
Суманджиев от гр.Попово
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.
4. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици
по реда на §27 ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, по съдебно решение за землището на с.
Медовина.
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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 предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Съгласно преходните
разпоредби на ЗИД към ЗСПЗЗ налице е неприключило по закон оземляване от общински
поземлен фонд и съгласно точка втора от § 27 ОбС при наличие на едно от двете условия, а
именно съдебно решение, каквото са приложили на Поповски районен съд от 1997 година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка § 27, ал.2, т. 2 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Дава съгласие, долуописаният имот :
1.По КВС на землището на с.Медовина:
-имот №000142 с площ от 1,000дка, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория
на земята -четвърта, местност „--------”
да се предоставят в собственост на наследниците на Йосиф Недялков Йосифов б.ж. на
с.Медовина, съгласно съдебно решение №36/1997г. на Поповски районен съд, за
възстановяване правото им на собственост.
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.
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
ЗА
ЗА
ЗА
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
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 358
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка § 27, ал.2, т. 2 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Дава съгласие, долуописаният имот :
1.По КВС на землището на с.Медовина:
-имот №000142 с площ от 1,000дка, начин на трайно ползване-пасище, мера, категория
на земята -четвърта, местност „--------”
да се предоставят в собственост на наследниците на Йосиф Недялков Йосифов б.ж. на
с.Медовина, съгласно съдебно решение №36/1997г. на Поповски районен съд, за
възстановяване правото им на собственост.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
5. Закупуване на недвижим имот – земеделска земя собственост на физическо лице за
общински нужди.
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 докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
И нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя докладната.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия също разгледа проекта за решение. С три гласа ЗА подкрепяме
същото въпреки, че сега купуваме и то на цена, която сами определяме, но такива са
изискванията на ЗОС. Общината може да придобие право на собственост чрез правна сделка
като възмездното придобиване право на собственост и вещни права върху имоти се
извършва чрез решение на ОбС, каквото ще вземем ние, по ред определен в Наредбата по
чл. 8. Въз основа на решението на ОбС кмета на общината сключва договор.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7 ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ във
връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да сключи договор за закупуване на имот
№000067 по плана за земеразделяне на с.Захари Стояново, представлящ пасище, мера с
площ от 7,599 дка, четвърта категория, местност „Галица”, собственост на Иван
Иванов Ганев от гр.Русе с нот.акт № 86, том.І, 7.01.1998 год. за общински нужди,
понеже в границите на имота попада действаща селска чешма и подхода към
действащия гробищен парк се осъществя през имота.
2.Одобрява цена за закупуване на имота в размер на 1824 лв.
Имате ли въпроси по отношение на докладната записка ?
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

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

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 359
На основание чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7 ал. 1, т. 1 от НРПУРОИ във
връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да сключи договор за закупуване на имот
№000067 по плана за земеразделяне на с.Захари Стояново, представлящ пасище, мера с
площ от 7,599 дка, четвърта категория, местност „Галица”, собственост на Иван
Иванов Ганев от гр.Русе с нот.акт № 86, том.І, 7.01.1998 год. за общински нужди,
понеже в границите на имота попада действаща селска чешма и подхода към
действащия гробищен парк се осъществя през имота.
2.Одобрява цена за закупуване на имота в размер на 1824 лв.
Тодор Тодоров – общински съветник
Господин Председател, от името на групата съветници на ГЕРБ искам почивка.
Обосновавам се с това, че 6 точки влязоха в последния момент и никой от нас нямаше
възможност да разгледа тези точки. Сега започваме да разглеждаме тях и искаме да си
дадем малко време. Мисля, че на всички колеги ще им е необходимо това време, защото
иначе ще гласуваме по инерция.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате право на това. Обявявам 15 минути почивка.
Моля за проверка на кворума. 18 съветника присъстват може да продължим заседанието.
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Актуализация на бюджета на Община Попово за 2013 година.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Понеже точката не е разглеждана на комисии ще ви зачита проекта за решение:
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На основание 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Увеличава се за местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” § 4500
„Субсидии за организации с нестопанска цел” със сумата 2500 лева, които са за
Волейболен клуб „Попово – 09”
2. Средствата за увеличението са за сметка на параграф 97.00 Резерв за Местни дейности.
3. Увеличението и намалението да се отразят по съответните дейности и параграфи в
бюджета на общината за 2013 г.

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

19
0
1

Решението се приема.
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 360
На основание 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Увеличава се за местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” § 4500
„Субсидии за организации с нестопанска цел” със сумата 2500 лева, които са за
Волейболен клуб „Попово – 09”
2. Средствата за увеличението са за сметка на параграф 97.00 Резерв за Местни дейности.
3. Увеличението и намалението да се отразят по съответните дейности и параграфи в
бюджета на общината за 2013 г.

Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Актуализация на бюджета на Община Попово за 2013 година.
Зачитам ви проекта за решение:
На основание 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Увеличава се за местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” § 4500
„Субсидии за организации с нестопанска цел” със сумата 2500 лева, които са за
ОДДЮФ „Черноломец”
2. Средствата за увеличението са за сметка на параграф 97.00 Резерв за Местни дейности.
3. Увеличението и намалението да се отразят по съответните дейности и параграфи в
бюджета на общината за 2013 г.
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

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

18
0
1

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 361
На основание 21 ал. 1 т. 6 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Увеличава се за местна дейност 714 „Спортни бази за спорт за всички” § 4500
„Субсидии за организации с нестопанска цел” със сумата 2500 лева, които са за
ОДДЮФ „Черноломец”
4. Средствата за увеличението са за сметка на параграф 97.00 Резерв за Местни дейности.
5. Увеличението и намалението да се отразят по съответните дейности и параграфи в
бюджета на общината за 2013 г.

Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
8. Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по договор № 42/3/3210433
от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на
потребителите на социални услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”,
сключен между Община Попово, Фондация „Местна инициативна група - Попово” и
ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Позволете да ви 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 №
42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на потребителите на социални
услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, сключен между Община Попово, Фондация
„Местна инициативна група-Попово” и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, седалище и адрес
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на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421,
идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор
Мирослав Николов Николов , 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 27 500,00 лв. (двадесет и седем хиляди и петстотин лева) за обезпечаване на
110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на потребителите на социални
услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, 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 № 42/3/3210433 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Имате думата за въпроси по докладната. Няма желаещи. Стандартно, многократно
сме го правили, не виждам какво толкова трябваше колегите от ГЕРБ да се запознават с тези
4 идентични точки, и какъв толкова протест имат, че да напуснат. Правили сме го това
многократно. Наистина са вкарани в последния момент, но обикновено тези неща се
разбират не тогава, когато ние искаме.
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

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
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26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

20
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 362
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 №
42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на потребителите на социални
услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, 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 изпълнителния директор
Мирослав Николов Николов , 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 27 500,00 лв. (двадесет и седем хиляди и петстотин лева) за обезпечаване на
110 % от заявения размер на авансово плащане по договор за отпускане на финансова помощ №
42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на потребителите на социални
услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, 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 № 42/3/3210433 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. 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 № 42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на потребителите на
социални услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, сключен между
Община Попово, Фондация „Местна инициативна група - Попово” и ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Зачитам ви проекта за решение:
19

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 №
42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на потребителите на социални
услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, 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 изпълнителния директор
Мирослав Николов Николов , 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 5 500,00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) за обезпечаване на 110 % от
стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на
потребителите на социални услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, 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 № 42/3/3210433 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи.
Който е съгласен с така прочетения 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

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
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
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
-
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 363
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 №
42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на потребителите на социални
услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, 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 изпълнителния директор
Мирослав Николов Николов , 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 5 500,00 лв. (пет хиляди и петстотин лева) за обезпечаване на 110 % от
стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 42/3/3210433 от 14.11.2013 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 „Закупуване на специализиран превоз за нуждите на
потребителите на социални услуги, настанени в Звено „ДВУИ и ЗЖ” с. Медовина”, 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 № 42/3/3210433 и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Преминаваме към десета точка от Дневния ред.
10. Издаване на Запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 181 от
17.04.2013 г. по мярка 3.4. “Развитие на нови пазари и промоционални кампании“,
приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен пероид 2007-2013 г. за проект „Промоционална кампания,
насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в
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община Попово", сключен между Община Попово и Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 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 чл. 29, ал. 10 от Наредба № 13 от
27.06.2012 г, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4.
“Развитие на нови пазари и промоционални кампании“, приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на РБ и Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова № 181/17.04.2013 г. по горепосочената мярка, сключен между Община
Попово и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури , Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 102 444,18 лв. (сто и две хиляди, четиристотин четиредесет и
четири лева и 18 стотинки ) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 181 от 17.04.2013 г. по мярка 3.4.
“Развитие на нови пазари и промоционални кампании“, сключен между Община Попово и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 181 от 17.04.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Има ли въпроси? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване.
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

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
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ОТСЪСТВА
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ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
22

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
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

21
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 364
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 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 чл. 29, ал. 10 от Наредба № 13 от
27.06.2012 г, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4.
“Развитие на нови пазари и промоционални кампании“, приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на РБ и Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова № 181/17.04.2013 г. по горепосочената мярка, сключен между Община
Попово и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури , Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 102 444,18 лв. (сто и две хиляди, четиристотин четиредесет и
четири лева и 18 стотинки ) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 181 от 17.04.2013 г. по мярка 3.4.
“Развитие на нови пазари и промоционални кампании“, сключен между Община Попово и
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 181 от 17.04.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Издаване на Запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 181 от
17.04.2013 г. по мярка 3.4. “Развитие на нови пазари и промоционални кампании“,
приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“ от Оперативна програма за развитие на
сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския фонд за
рибарство за програмен пероид 2007-2013 г. за проект „Промоционална кампания,
насочена към подобряване престижа на продуктите от риболов и аквакултура в
община Попово", сключен между Община Попово и Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Зачитам ви проекта за решение.
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На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 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 чл. 29, ал. 10 от Наредба № 13 от
27.06.2012 г, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4.
“Развитие на нови пазари и промоционални кампании“, приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на РБ и Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова № 181/17.04.2013 г. по горепосочената мярка, сключен между Община
Попово и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури , Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 20 488,84 лв. двадесет хиляди четиристотин осемдесет и осем
лева, осемдесет и четири стотинки ) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 181
от 17.04.2013 г. по мярка 3.4. “Развитие на нови пазари и промоционални кампании“, сключен
между Община Попово и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 181 от 17.04.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Има ли въпроси? Не виждам.
Преминаваме към гласуване.
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
ЗА
ЗА
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ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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ОТСЪСТВА
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

21
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 365
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 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 чл. 29, ал. 10 от Наредба № 13 от
27.06.2012 г, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4.
“Развитие на нови пазари и промоционални кампании“, приоритетна ос №3 „Мерки от общ интерес“
от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ на РБ и Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова № 181/17.04.2013 г. по горепосочената мярка, сключен между Община
Попово и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури , Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Димитров Веселинов да подпише
Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция в размер на 20 488,84 лв. двадесет хиляди четиристотин осемдесет и осем
лева, осемдесет и четири стотинки ) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на
извършено авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 181
от 17.04.2013 г. по мярка 3.4. “Развитие на нови пазари и промоционални кампании“, сключен
между Община Попово и Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 181 от 17.04.2013 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция.

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.
12. Предложение за приемане на „Наредба за организация на движението в
урбанизираната територия на гр. Попово по улиците, вело и пешеходните алеи и
прилежащите им вътрешно – квартални пространства”.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Становище по тази докладна трябва да дадат всички комисии, така че започваме с
председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 22 ноември /четвъртък/ на обяд от 12
часа. Новият вариант на Наредбата все още не ни беше предоставен и с три гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и два гласа ЗА, комисията не подкрепяше стария вариант на Наредбата.
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 бюджет,
местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветник
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Нашата комисия с два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя предложението.
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
На нас ни беше раздаден проекта три минути преди заседанието, поради което ние
сме с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
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, с три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ И един ЗА не
подкрепя докладната, но също искам да вметна, че новия вариант на докладната ни беше
предоставен вчера и колегите, които се въздържаха се аргументираха с факта, че ще се
запознаят и на самата сесия ще излязат с решение всеки за себе си.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми аз да кажа няколко думи във връзка с Наредбата. Както знаете
за трети път я внасяме за разглеждане тази Наредба. На последното заседание на
Временната комисия в петък аз също присъствах, понеже състава беше разширен, защото аз
поканих и всички от председателския съвет. Беше доста широко обсъждан въпроса дали е
необходима или не такава Наредба. Стегна се до консенсус, че все пак тази Наредба е
необходима за да организираме движението в града и след това конкретно наистина на
базата на предложенията, които бяха направени от членовете на комисията член по член,
алинея по алинея бяха разглеждани всички, цялата Наредба. Освен това имахме и широката
подкрепа на юристите на Общината. Те също направиха свои предложения за корекции,
особено в последната глава, която касае глоби при нарушенията. Така че си мисля, че трябва
в случая да започнем най-малкото обсъждането глава по глава и на базата на това дали ще
стигнем до консенсус или не, да я гласуваме най-накрая тази Наредба. За това откривам
дискусията и давам думата на председателя на Временната комисия Николай Черкезов.
Николай Черкезов – председател на Временната комисия.
В общи линии по работата на комисията мисля, че казахте почти всичко.
Предложенията, които са направени в раздадения ви вариант са от заседанието на
комисията. Предложенията са подкрепени от болшинството от присъствалите общински
съветници в комисията. Това са и вкарани като текстове. Нямаме гласуване на окончателния
вариант, защото и при нас беше в работна форма. Имаше дискусии по отделните точки.
Мисля, че имаше и положителни и против становища по всяка една от промените и точките,
така че с окончателно становище по цялата Наредба не мога да се ангажирам от името на
комисията.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, давам думата за обсъждане. За съжаление, колегите от ГЕРБ напуснаха.
Мисля си, че това беше достатъчно важно за да присъстват и те да я обсъдим, все пак касае
целия град, но явно тяхното решение е друго. Така, че имате думата за въпроси.
Иван Неделчев – общински съветник
Да чуем архитекта. На заседанието онзи ден на комисията се двоумяхме как ще е подобре – да бъде ли града разделен на първа, втора и трета зона. На самото заседание
комисията излезе с предложение да бъде – централна градска част и всички останали. Сега,
има ли нещо грешно в това, което ние предлагаме и въпроса ми е към архитекта ? Защото
втора и трета зона се препокриват?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Мисирджиев, аз просто ще уточня, има ли проблем, ако не е идентично
зонирането, което е от ТСУ и това, което касае Наредбата ?
Инж. Иван Мисирджиев – главен архитект на Община Попово
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Доколкото разбрах въпроса на г-н Неделчев, предложението беше да се обособят три
Зони – Зона А – да бъде идеален център, Зона В – централна част или разширен център и
Зона С – да остане периферията, тоест това ще бъдат само жилищните комплекси заедно с
прилежащите структури. Няма проблем да се направи трансформация и да останат две зони.
Тогава Зона А – център ще бъде в малко по-широк обхват, зона В – ще покрие останалите.
Така че това би могло да се направи, ние сме изхождали от това, че изработения Общ
устройствен план и Подробен устройствен план на централна зона по този начин е
дефинирана територията на града. Това е било нашето предложение, сега до колкото
разбирам има направени предложения, които подлежат на коментар, включително те трябва
да бъдат разгледани относно отделните точки, не само по Зоните, разбрах, че има и други
препоръки направени. Предлагам да се вземе отношение по всяка една точка конкретно да
се обоснове и да се даде становище. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В такъв случай да разбираме, че това което е записано като предложение за
централна градска част, което включва административни, делови и търговски център на
града, прилежащи територии с преобладаващо средно и ниско застрояване, пешеходна зона
по бул. България, и част от крайречния парк, като същата се ограничава от вътрешния
транспортно –комуникационен ринг както следва: от изток – ул. Драва, от север – ул. Кирил
и Методий, Цар Освободител, от запад – ул. 29 Юни и от юг ул. Мара Тасева и ул. Райко
Даскалов би трябвало до момента да не покрива първа Зона, а искате да бъде разширена
допълнително. Така разбрах вашето предложение. Защото разбрах, че искате Централна
градска да бъде разширена.
Инж. Иван Мисирджиев – главен архитект на Община Попово
Да, централна градска да бъде разширена. Това, което зачетохте, това да остане Зона
А. А всъщност ще отпадне Зона В, която включва прилежащи територии. Ако наистина
отидем във вариант на две Зони, първата зона да бъде в този вариант, това е нашето
предложение – в тези граници. Всичко останало отива в зона В.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други коментари има ли? Преминаваме към глава Втора. Предложението на
комисията е да се направи изменение в чл. 14 ал. 5 като там за по-коректно изписване
зачитам цялата алинея 5. След изтичане на срока по ал. 41 снетите от отчет автомобили или
разкомплектованите детайли и възли от тях се предават – старият текст е на вторични
суровини или автоморги, а новият текст – на места съответстващи на текста на Закона за
управление на отпадъците. Получените средства се използват за покриване на разходите по
тяхното транспортиране и съхранение. Това е предложението на комисията. В такъв случай
преминаваме нататък. В Глава Трета, всичко друго се запазва освен ал. 5 на чл. 16 – Преди
започване на аварийно –възстановителни работи по платната и тротоарите да бъде внасяна
гаранционна сума, равностойна на – старото предложение е 120% от сумата за
възстановяване в първоначален вид на платната и тротоарите при определен максимален
срок за възстановяване 3 дни – Нашето предложение е, тези 120 % да бъдат коригирани на
200 % и допълнение в края на изречението – след точката 3 дни от внасянето на гаранцията.
Защото в момент 3 дни няма яснота от къде започва да се броят тези три дни. Такова е
предложението на комисията. Имате ли някакви въпроси в това отношение ?
Добрин Добрев – общинска администрация
Какво означава 3 дни от внасяне на гаранцията? Значи имаме някаква аварийно
възстановителна работа, лицето си внася гаранцията, започва да тече тази работа и след това
отстранява тези щети, дали са тротоари, асфалтови настилки или т. н. Значи 3 дни просто е
неопределено, няма как да бъде обосновано. Може би 3 дни след приключване на СМР се
задължава лицето да възстанови настилките или тротоарите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Хайде да го разтълкуваме това. Какво беше основанието на комисията да предложи
това нещо. Ние говорим за аварийно-възстановителни работи, които би трябвало да са
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черезвичайни и извънредни. Какъв е срокът за извършването на такива работи, когато
имаме планов ремонт, това е съвсем различно, но това е авария, за колко време тази авария
трябва да бъде отстранена. Имаме ли друг закон или текст, който да ограничава извършван
Добрин Добрев – общинска администрация
Самата авария може да бъде възстановена за 3 дни. Тук говорим за настилките, това
са две различни неща. Например имаме авария във водоснабдяването. Отстраняваме
аварията и засипваме – не може за три дни да поправим аварията и настилките. Това е
разликата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има логика в това, което говорите, ние също го коментирахме, какво е вашето пред
Добрин Добрев – общинска администрация
Три дни след завършване на СМР.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имате думата. Има несъгласие с предложението на комисията.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Те събират авариите и на после на период от 6 месеца го възлагат на изпълнител, а аз
виждам и през последната година всички аварии ги отстраняват наведнъж. Ако говорим за
асфалтиране. Практически как може да стане. Първите 24 часа отстраняват аварията. И
засипват с чакъл, говорим за ВиК авариите, спешните. Натрупват се няколко участъка,
няколко аварии, които си ги регистрират, дават ги на избран изпълнител, обикновено този
изпълнител е ГЕО СТРОЙ. Те вземат един камион асфалтова смес и покрива тези аварии,
кратно на камионите. Днес като отстранят аварията и я покрият, хайде да видим кой в три
дневен срок ще достави асфалтова смес, ако не работят базите, кога ще стане покриването
на инфраструктурата? Лятото да кажем има възможност, но през зимния период? Би
трябвало веднага, има и зимна смес, но е колко по-скъпо?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Явно в начина по който е направено предложението на комисията не действа, но и в
стария вариант също има голяма неяснота. 3 дни от кога и от какво.
Николай Черкезов – председател на Временната комисия.
Основната причина за тези текстове са точно това, мисля, че не е удачно да чакаме 6
месеца за да се запълнят дупките.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, това остава за доизяснение. Трябва да се прецизира.
Продължаваме нататък. По глава Четвърта няма забележки. По глава Пета също няма
направени предложения за промени. Преминаваме към глава Шеста. Чл. 26 ал. 4 касаеща –
Забранява се паркирането на моторни превозни средства с допустима максимална маса над
2.5 тона е първоначалното предложение на вносителя. Предложението на Комисията е 3.5
тона – има основание, че доста от съвременните автомобили са над 2.5 и това означава, че
нямат право да спират по уличното платно, а идеята тук е товарни автомобили да не спират
на уличното платно и да затрудняват движението. Между другото такова е ограничението и
в Закона за движението по пътищата – 3.5 тона.
И тук другото изменение, което е направено чл. 27 и чл. 28, които са с наклонен
шрифт едно към едно копират чл. 30 и 31 от следващата глава, като аргумента е, че те
касаят точно тези участници в движението – пътни превозни средства и просто местото им
е в тази глава. Тук има ли някакви въпроси? Няма.
Чл. 30 и 31 на следващата глава отпадат,
Преминаваме към един от най-конфликтните моменти, става въпрос за организация
на движението в Зона – А – централна градска част / пешеходна зона по бул. България/ .
Конкретните предложения са да отпадне чл. 33 – Обособява зона за паркирана по бул.
България изток от ул. Драва до ГУМ, където се разрешава еднократно паркиране до 1 час –
това да отпадне. И да отпадне чл. 34 Кратковременно паркиране в „Зона А” е позволено в
работни дни от 8.00 часа до 18.00 часа, а в събота и празнични дни от 9.00 до 14.00 часа.
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Чл. 35 Определят се зони със специален режим за паркиране в Зона А – ЦГЧ, както следва:
Предложението първоначалното е – а/ Начало на пешеходната зона, бул. България до ул.
Драва, сега предложението на комисията е до ул. Цар Крум.
Следващото предложение – б/ паркинг пред Банка ДСК, локалното платно на бул. България
до ул. 29 Юни, като след запетайката да отпадне – зоната от ОББ до ул. Отец Паисий/
читалище Св. Св. Кирил и Методий.
И отпада също – в/ паркинга предвиден за изграждане на терена: от Изток ул. Х. Димитър,
от Запад – бул. М. Маджаров, от Север – ул. М. Тасева и от Юг – ул. Ген. Баранов
Отпада също – г/ Паркинга на х-л Антола
Точка в/ става ул. „Кирил и Методий” ограничена от изток от ОУ Кирил и Методий и от
запад от ул. „Ал. Стамболийски” И тук разбирам има ново предложение на комисията –
това нещо също да отпадне и да бъде записан друг текст. Г-н Неделчев ще ми помогнете ли?
Иван Неделчев – общински съветник
Моето предложение по принцип за платените зони, които са, да бъде от улицата на
адвокатите надолу, или срещу Енергото по бул. България локалното платно, където е
паркинга и завива горе до ОББ-то. Ето тази зона да си остане платена, а нататък локалното
ще объркаме, ако го направим платено. Моето предложение е това и да си остане долу ЦГЧ.
Не мога да разбера защо трябва в Наредбата да отпадне сега новия паркинг, който г-н Кмета
каза, че сега ще го строим тук. Нас паркинга пред Антола ще ни разтовари пазара. Ако има
човек, който до регулира, да го поддържа и да го прави. Според мен Антола не бива да
отпада.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги имате думата. Явно няма да стигнем лесно до консенсус.
Инж. Иван Мисирджиев – главен архитект на Община Попово
Относно платеното паркиране в централната част според мен е добре – видях какви
препоръки са направени от участниците в комисията, добре е да се поработи още малко и на
база на направените препоръки да се излезе с второ становище. Проблемите ще станат още
по-сериозни след като се реализира втората част – Зона В. От площад 3-март до ул. 29-ти
Юни и когато вече се затвори и кръстовището, което отива към кооперативния пазар. Така,
че бих препоръчал да се изчака още малко преди да се вземе окончателно решение и да се
пристъпи към гласуване. В смисъл да се направи още една редакция . Относно Кирил и
Методий съм категорично против. Там се предвижда да изнесе движението нагоре към ул.
Каломенска по В. Левски. Така, че там да се паркира както се предлага според мен не е
удачно. Прилежащите улици на ЦГЧ подлежат на една ревизия и прецизиране. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Остана още една точка, която явно трябва да бъде прецизирана, както и предната със
зонирането. От тук нататък по самата Наредба следващите предложения за промени са
направени в глава Десета Административно-наказателни разпоредби. Като варианта, който
ви е раздаден с потъмнения текст е направен като предложение от юристите на Общината и
е съобразено напълно със Закона за движение по пътищата, така че имате думата за
коментари по тази точка – глава Десета. Искате ли да ги коментираме абзац по абзац? Да
приемем, че предложението на юристите е миродавно за нас и ние го приемаме така както е.
Така.
В такъв случай искам да ви кажа, че имаме и промяна в основанията за приемане на
Наредбата. Първоначалния вид на входиране на Наредбата беше с едни основания, сега те
са променени и на последната страница са също с удебелен текст. Може би юристите ще ни
кажат основанията за тази промяна.
Мария Иванова – главен юрист на Община Попово
................ които сега сме посочили с тези основания. Мисля, че те са по-коректни с
оглед Закона за движение по пътищата, ЗМСМА и всички нормативни актове, които
намират приложение в тази област.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, изправени сме пред едно такова решение: дали да приемем Наредбата в този
вид като, доколкото стана ясно има два текста, които останаха неизяснени- -първия – срока
за възстановяване на платната и тротоарите при ремонтно възстановителни работи. Тук това
нещо остана неуточнено като текст и другото – зоните за платено паркиране, доколкото
разбирам архитекта иска да бъдат прецизирани допълнително.
И сега пред нас стои въпроса дали да приемем Наредбата в този вид, или да я върнем
за доуточняване. Чакам предложения.
Иван Неделчев – общински съветник
Ако ние днес не приемем тази Наредба, ние няма да я приемем докато сме ОбС.
Какво пречи да я приемем днес, и тези хора, които ще се занимават с тази работа на
следващото заседание ще преценят и ще предложат и ще променим Наредбата. В процеса на
работа всичко ще се изясни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз пропуснах нещо, което официално трябва да бъде направено. Имаше писмено
предложение от д-р Колева, за което се извинявам, в което има категоричен текст към чл. 42
и чл. 57. То беше още предния път там. Д-р Колева желаете ли да кажете нещо във връзка с
вашето предложение?
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Аз нямам какво да кажа, но вече снега заваля, утре ще се наложи да се чистят
пътните платна и проблема ще е същия – паркирани автомобили тук и там, минал
снегорина, не изчистил. Мисля че е актуално в момента да се приеме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други мнения, с предложението на д-р Колева. Съгласни ли сте с предложението. Не
е включено, пропуск е на Комисията, че не е включено, но го имаме в писмен вид.
Към чл. 42 след думата паркиране , да се добави израза: или при почистване снега през
зимата. Редакцията на чл. 42 да бъде следната: Пътно превозно средство, което е в
нарушение на правилата при паркиране или при почистването на снега през зимата, може да
бъде отстранено и преместено по нареждане на длъжностните лица от службите за контрол
на общината и МВР. Отстраненият автомобил се транспортира до предварително определен
от Общината охраняем паркинг. Неговото освобождаване е възможно след заплащане на
съответната глоба и разходите за отстраняване, транспортиране и престой в паркинга.
Магдалена Радева – общински съветник
При положение, че той е паркирал правилно и са го преместили, защото пречи, защо
да заплаща глоба. Може да го преместят, но защо да заплаща глоба?
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Имах предвид миналогодишните затруднения при почистване на пътните платна,
когато имаше автомобили, които седяха с дни наред непреместени и създаваха проблеми.
Магдалена Радева – общински съветник
Да стане члена с две алинеи. Едната, когато е в нарушение на правилата, а другата
при снегопочистване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, аз вижте до какъв извод стигам, явно има още много неща за доуточняване.
Г- н Неделчев бърза, да я приемем наредбата, но вижте колко много членове има да се
доуточняват. Моето предложение е следното, дайте да оставим главния архитект да
прецизира още един път на базата на идеята, която има ОбС за паркирането като според мен
идеята е, не да събираме средства, а направим възможното за организацията на движението,
да се съобразим с това, да променим още веднъж зонирането на града, да избистрим текста,
отстраняването на повредите, тези всичките неща, включително и предложението на д-р
Колева, включително и предложенията от юристите по отношение на глобите и на
следващата сесия на 19 декември да гласуваме окончателно тази Наредба в окончателен
вид. Това е моето предложение. Знам, че г-н Неделчев не е съгласен.
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Иван Неделчев – общински съветник
Да удължим дейността на Временната комисия до следващото заседание и да
прецизира Наредбата, да излезе с доклад и да приключи дейността си.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли други предложения.
Едното предложение е да удължим срока на действие на Временната комисия до
следващото заседание, като през това време прецизира текстовете на Наредбата и излезе с
доклад за дейността си. Има ли други предложения?
Адв. Росица Денева – общински съветник
Искам да кажа, че на тази комисия мандата и изтече. Това е комисия, която не може
вече да взема решения, предложения. Ние имаме един проект на Наредба и трябва да я
гласуваме. Иначе как става, възлагаме отново една задача, която вече е свършена. Според
мен разискванията са изчерпани и подкрепям предложението на г-н Неделчев.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре има и други предложения. Аз съм длъжен да ги поставя на гласуване и едното
и другото. Временната комисия все още не е закрита, тя няма доклад за дейността си и не
сме прекратили нейното действие. Аз мисля така.
Аз предлагам да гласуваме двете предложения:
Първото : Удължаваме срока на действие на Временната комисия до председателския
съвет за сесията на 19 декември и я задължаваме да излезе с решение конкретно
предложение на Наредбата в окончателен вид.
Второто: Да се гласува Наредбата в този вид, сега.
Който е съгласен да гласуваме Наредбата сега, без да знам в какъв вариант, защото много от
нещата отпаднаха, върнаха се..., моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

2
2
16

Предложението не се приема.
Който е съгласен с другото предложение за удължаване срока на Временната
комисия, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

15
0
3

Предложението се приема.
Колеги, в такъв случай окончателния вид на Наредбата ще бъде внесен на
декемврийската сесия и искаме писмен доклад.
Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.
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
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Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници,
От 29 октомври до 21 ноември в ОбС Попово са постъпили 17 молби за отпускане на
еднократна помощ. След тяхното разглеждане комисията предлага следното решение:
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Алдин Радованов Иванов
2. Фатме Мустафова Насуфова
3. Небие Мехмедова Алиева
4. Стела Гюрова Маринова
5. Рашо Стефанов Борисов
6. Анжела Стоянова Андреева
7. Славко Тодоров Славев
8. Ахмед Ахмедов Асанов
9. Росен Динев Христов
10. Павлина Георгиева Русева
11. Сергей Иванов Стоянов
12. Даря Данаилова Томова

-

100 лева
100 лева
150 лева
150 лева
250 лева
100 лева
100 лева
200 лева
250 лева
250 лева
200 лева
100 лева

ІІ. За доуточняване:
1. Добрана Лазарова Дабкова
ІІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.

Шафие Османова Хасанова
Кристияна Вескова Кирова
Славка Иванова Иванова
Върбинка Кънева Димова

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
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Алдин Радованов Иванов
2. Фатме Мустафова Насуфова
3. Небие Мехмедова Алиева
4. Стела Гюрова Маринова
5. Рашо Стефанов Борисов
6. Анжела Стоянова Андреева
7. Славко Тодоров Славев
8. Ахмед Ахмедов Асанов
9. Росен Динев Христов
10. Павлина Георгиева Русева
11. Сергей Иванов Стоянов
12. Даря Данаилова Томова

-

100 лева
100 лева
150 лева
150 лева
250 лева
100 лева
100 лева
200 лева
250 лева
250 лева
200 лева
100 лева
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ІІ. За доуточняване:
1. Добрана Лазарова Дабкова
ІІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.Шафие Османова Хасанова
2. Кристияна Вескова Кирова
3. Славка Иванова Иванова
4. Върбинка Кънева Димова
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

17
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 366
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Алдин Радованов Иванов
2. Фатме Мустафова Насуфова
3. Небие Мехмедова Алиева
4. Стела Гюрова Маринова
5. Рашо Стефанов Борисов
6. Анжела Стоянова Андреева
7. Славко Тодоров Славев
8. Ахмед Ахмедов Асанов
9. Росен Динев Христов
10. Павлина Георгиева Русева
11. Сергей Иванов Стоянов
12. Даря Данаилова Томова

-

100 лева
100 лева
150 лева
150 лева
250 лева
100 лева
100 лева
200 лева
250 лева
250 лева
200 лева
100 лева

ІІ. За доуточняване:
1. Добрана Лазарова Дабкова
ІІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
5. Шафие Османова Хасанова
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6. Кристияна Вескова Кирова
7. Славка Иванова Иванова
8. Върбинка Кънева Димова

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
С това закривам двадесет

и осмото

заседание на Общински съвет Попово.

Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

................................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ЗЕХРА МУСТАФОВА /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:

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