
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    № 20

Днес 28.03.2013 г. / четвъртък /  в залата на втория етаж на Община  Попово се 
проведе двадесетото заседание на ОбС – Попово.

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

Откривам двадесетото заседание на ОбС Попово.
На заседанието присъстват Кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. 

кмета Eмел Расимова, служители от общинската администрация, журналисти.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинските

съветници  Ивелина Андреева и Стефан Иванов.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 20

точки.
В законовия срок постъпиха още пет докладни записки от кмета на общината д-р 

Людмил Веселинов относно:

Учредяване право на надстрояване на съществуваща двуетажна масивна сграда с 
административен адрес ул. „Дряновска” № 45а, гр. Попово с идентификатор № 
57649.503.1631.4 по кадастрална карта за земеразделяне на гр. Попово, построена 
върху общинска земя.

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

Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна 
група – Попово” .

Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 
„Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група –
Попово” . 

Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за 
урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, 
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ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-3732,ХХІІ-3221; План схеми 
на инженерната инфраструктура и транспортно комуникационна схема и 
изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А до О.Т. 58 и създаване на 
нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. Попово – промишлена 
зона.

Предлагам те да влязат като точки 20, 21, 22, 23 и 24 в Дневния ред.

Никола Тошков – общински съветник
Аз нямам нищо против тези точки. Понеже имам докладна записка в проекта за 

дневен ред, искам да кажа, че след среща с г-жа Дарина Димитрова, за която и 
благодаря, тя беше достатъчно изчерпателна, установихме, че в Наредбата на Община 
Попово, за разлика от съседни нам общини, Общината си е свършила достатъчно добре 
работата и не трябва да произлизат притеснения относно тази наредба, поради които аз 
пуснах тази докладна записка. За по-добрата работа на ОбС аз оттеглям тази докладна 
записка. Предлагам да не се гласува в дневния ред моята докладна записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Благодаря на г-н Тошков. 18-та точка отпада от дневния ред.
Стефан Рачев – общински съветник 

Аз също имам докладна записка, която също оттеглям от Дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

17 точка от дневния ред също отпада. 

В такъв случай предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред след 
направените промени.

1. Дейността на Общинско предприятие – „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство  при Община Попово” .
2. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 
2013 година.
3. Приемане на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския 
план за развитие 2007-2013 година”.
4. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по 
отпадъци в община Попово за 2012.
5. Кандидатстване за финансиране с проект по приоритетна ос І „Добро 
управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
6. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна 
група – Попово”.
7. Утвърждаване списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г.
8. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на 
концесия на обект яз. „ПОМОЩИЦА” с. Помощица, община Попово.
9. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на 
концесия на обект риб. „НЕВСКИ”, кв. Невски, гр. Попово.
10. Откриване на процедура за приватизация на незавършен обект на строителство, 
общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.
11. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово през 2013 г. и одобряване на оценки за учредяване 
право на строеж и продажба на сглобяеми къщи като материали чрез публичен 
търг.
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12. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост в община Попово през 2013 година.
13. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имот – общинска 
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг.
14. Приемане на годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община 
Попово за 2012 година. 
15. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 
г. в Община Попово.
16. Вземане на решение от ОбС за внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане 
на персонална пенсия на САБРИЕ ФЕВЗИ ИБРАХИМ.
17. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
18. Учредяване право на надстрояване на съществуваща двуетажна масивна сграда 
с административен адрес ул. „Дряновска” № 45а, гр. Попово с идентификатор № 
57649.503.1631.4 по кадастрална карта за земеразделяне на гр. Попово, построена 
върху общинска земя.
19. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегията 
за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово” . 

20. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна 
група – Попово” .
21. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 
„Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група –
Попово” . 
22. Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за 
урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, 
ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-3732,ХХІІ-3221; План схеми 
на инженерната инфраструктура и транспортно комуникационна схема и 
изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А до О.Т. 58 и създаване на 
нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. Попово – промишлена 
зона.
23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.`

Преминаваме към гласуване на Дневния ред.

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 27
ПРОТИВ -   0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -   0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред 
1. Дейността на Общинско предприятие – „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство  при Община Попово” .
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 редовно заседание на 26 март. Присъстваха и петимата 
членове на комисията. Участие взеха и представители на общинска администрация. С 
пет гласа ЗА ПК 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

ПК вчера от 16 часа проведе своето заседание в пълен състав. Присъстваха от 
общинска администрация представители от всички направления на гледания Дневен ред. 
След обсъждане на точките по първа точка комисията с 5 гласа ЗА ПК подкрепя 
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

Нашата комисия проведе своето заседание на 26 март. Комисията заседава в 
състав от трима човека и в присъствието на представители от общинската 
администрация. По тази точка от дневния ред ПК 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 
адв. Росица Денева – общински съветник

Нашата комисия заседава в понеделник 25 март. В началото бяхме в намален 
състав от 3-ма души и гласовете ни са два ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Смятам да 
посоча, че законното основание, което е посочено в проекта за решение чл. 53 и чл. 55 от 
ЗОС е правилно цитиран. Съгласно тези разпоредби Общинското предприятие може да 
осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция 
на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и предоставяне
на свързаните с тях услуги на населението. Представяне на други услуги или 
осъществяване на други местни дейности необходими за задоволяване потребностите на 
общината и на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, 
каквото ще направим ние днес. Съгласно чл. 55 от ЗОС директорите на общинските 
предприятия се назначават от кмета на общината по определен от ОбС ред, каквото е 
съгласно Правилника на Общинското предприятие – „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при Община Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

На основание чл. 53 и чл. 54 от ЗОС, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл. 
17 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, чл. 28 от ЗОБ и чл. 25 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”, 
съгласно Приложение 1.

2. Определя Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство при Община Попово”, финансирано от общинския бюджет, като 
Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.
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3. Приема План-сметка за приходите и разходите на Общинското предприятие за 
периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г., съгласно Приложение 2.

4. Упълномощава Кмета на Общината със заповед да предостави за безвъзмездно 
ползване и управление на Общинско предприятие „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при Община Попово” закупените материални 
активи, оборудване и компютърна конфигурация по проект BG051PO001-5.1-02-
0017 „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на 
социално предприятие в Община Попово”, договор № BG051PO001-5.1-02-0017-
C0001, както и други движими и недвижими вещи, общинска собственост, 
необходими за осъществяване на дейността на Общинското предприятие.

5. Възлага на Кмета на Общината да назначи директор на Общинското предприятие 
по реда на Кодекса на труда.

Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.

Преминаваме към гласуване на решението по докладната.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 27
ПРОТИВ -   0
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 236    

На основание чл. 53 и чл. 54 от ЗОС, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл. 
17 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, чл. 28 от ЗОБ и чл. 25 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ

1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие 
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”, 
съгласно Приложение 1.

2. Определя Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и 
благоустройство при Община Попово”, финансирано от общинския бюджет, като 
Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

3. Приема План-сметка за приходите и разходите на Общинското предприятие за 
периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г., съгласно Приложение 2.

4. Упълномощава Кмета на Общината със заповед да предостави за безвъзмездно 
ползване и управление на Общинско предприятие „Социално предприятие за 
озеленяване и благоустройство при Община Попово” закупените материални 
активи, оборудване и компютърна конфигурация по проект BG051PO001-5.1-02-
0017 „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на 
социално предприятие в Община Попово”, договор № BG051PO001-5.1-02-0017-
C0001, както и други движими и недвижими вещи, общинска собственост, 
необходими за осъществяване на дейността на Общинското предприятие.

5. Възлага на Кмета на Общината да назначи директор на Общинското предприятие 
по реда на Кодекса на труда.

Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.
2. 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 „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

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

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

С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ПК подкрепя предложението за 
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

С два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ гласува ПК по тази докладна 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”
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Адв. Росица Денева – общински съветник
С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекта за решение. Като 

ОбС може да одобряваме компенсирани промени в капиталовите разходи, както и между 
отделните обекти, финансирани със средства на целевата субсидия, определена в чл. 10 
ал. 1 като промените се одобрявам само в рамките на бюджетната година. Това е 
съгласно ЗДБРБ за 2013 година. От общинските бюджети могат да се извършват 
капиталови разходи над размера на целевата субсидия, определен с чл10 ал. 1, ако 
източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни 
приходи, каквото е и предложението за решение.

С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ е становището на нашата комисия.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

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

РЕШИ

1. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 
„Приходи от продажби на земя” с 300 000 лева.

2. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2013 г. § 
55-01 за  Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни болници 
за активно лечение” със сумата 300 000 за сметка на Местни дейности.

3. Средствата за увеличенията да се отразят по съответните приходни и разходни 
параграфи и дейности в Инвестиционната програма и бюджета на Общината 
за 2013 година.

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

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 27
ПРОТИВ - 0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 0 

Решението се приема !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 237
На основание чл. 12 ал. 3 и чл. 14 ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 година и чл. 21 ал. 1 

т. 6 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 
„Приходи от продажби на земя” с 300 000 лева.

2. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2013 г. § 
55-01 за  Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни болници 
за активно лечение” със сумата 300 000 за сметка на Местни дейности.

3. Средствата за увеличенията да се отразят по съответните приходни и разходни 
параграфи и дейности в Инвестиционната програма и бюджета на Общината 
за 2013 година.

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Приемане на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския 
план за развитие 2007-2013 година”.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

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

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

С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ПК подкрепя предложението за 
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



9

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

С три гласа ЗА в подкрепа на докладната записка..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

С два гласа ЗА и трима ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя докладната. Въпреки 
това, обаче Закона за регионалното развитие ни указва, че като ОбС ние трябва да 
гласуваме предоставената докладна и да стане решение, тъй като съгласно чл. 23 кмета 
на общината представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на 
„Общинския план за развитие 2007 – 2013 година” за одобряване от ОбС, като 
общинския план за развитие се отчита чрез годишните доклади. За наблюдението на 
изпълнението на Общинския план за развитие по чл. 91 ал. 2 на основата на данните от 
системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие. А съгласно чл. 91 от 
този закон Кмета на общината организира наблюдението и изпълнението на Общинския 
план за развитие. Годишния доклад се изготвя по определения от кмета на общината ред 
и се одобрява от ОбС по предложение на кмета и Годишния доклад се изготвя и внася за 
одобряване от ОбС до 31 март на всяка следваща година в какъвто момент се намираме 
сега на днешната сесия.
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 е три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

На основание чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), 
чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР и чл. 21 ал. 1 т. 24 
от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2012 г. на „Общинския 
план за развитие 2007-2013 г.”

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

Уважаеми колеги, доклада според мен е направен много добре. Искам да поздравя 
екипа, който го е съставил. Аз мисля, че този доклад трябва да бъде настолен за всеки 
един общински съветник. Не виждам колко от колегите го имат пред тях, колко са го 
гледали, но той мисля че е едно от най-важните неща, които трябва да се гледат. Какво 
ми прави впечатление. Винаги първата част е много по-малка, но тя е по-страшната. По-
страшната е, че ние задълбочаваме обезлюдяването на нашата община. Виждам, че има 
разлика принципа на преброяване и регистрация с около 5 хиляди души, но ако запишем, 
че по преброяване е 28775, % на намаляване на населението ще стане още по-фрапиращ 
отколкото е даден в доклада, не 21.7 %, а ще отиде доста по-нагоре. Това наистина е 
притеснително, и аз мисля, че това е критерия, по който ние трябва да оценяваме нашата 
работа и работата на общинска администрация. По-нататък изселени – 436, заселение –
354 - - 82, не мислех, че сме толкова зле, като се сравняваме  с другите общини от 
нашата област, защото Търговище са – 178. Страшното става малко по-нататък на стр. 5. 
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Ние имаме естествен прираст – 311.  Търговище имат – 265, макар че са почти два пъти 
по-голяма община от нас. Всички останали са много по- надолу от нас - -51 Антоново, 
там наистина хората са много по-малко. Хайде да се сравняваме с Търговище, какво 
става. Това е много тревожен факт.и мисля, че това е нещо, на което трябва да се обърне 
много сериозно внимание. Ние си губим хората. Вярно, че след 15 страници нататък 
започваме да говорим за програмите, за средствата, които сме привлекли, това разбира 
се е много хубаво, и нека така да бъде, но нека тези средства, които привличаме да 
направят така, че тези хора да не намаляват толкова рязко и толкова страшно. Това е 
нещото, което ме притеснява, защото всичкото което се прави на територията на дадена 
община е в името на човека и за благото на човека. И когато човек получава достатъчно 
внимание струва ми се, не трябва да бъде толкова рязко спаднал естествения прираст в 
община Попово. Благодаря ви.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово

Уважаеми дами и господа общински съветници, господин председател,
Да, тревожно е, и хубавото, че ние през последните години не сме спрели да 

привличаме средства от ОП и да подобряваме условията на живот и по този начин 
косвено да правим по-добра среда за живеене на хората в община Попово. Но какви са 
фактите г-н Тодоров. Бесен съм, защото ето сега  получавам писмо, с което ни 
съобщават след 6 месеца мълчание, че 28-те милиона, които тупкаха топката за втория 
етап ВиК няма да ни бъдат дадени, а ще продължим разговорите в следващия програмен 
период. Аз затова излязох – да проведа разговор с Министерството на екологията. Кой 
стопира Попово? И защо го стопира? И до кога ГЕРБ ще дели общините на наши и 
чужди? Колкото и да ми се смеете фактите са красноречиви. На нас до този момент 
управлението на ГЕРБ не ни е дало една стотинка. Ако някой има повод да каже – нека. 
Парадокса е миналата седмица. Преди година и половина кметствата кандидатстваха за 
тези минимални средства за подобряване на средата, в която живеят с проекти до 10 000 
лева. Нито едно кметство не получи парите. Парите си ги получиха кметства от общини 
на ГЕРБ. Направих нужното и общинската администрация подготви на Еленово и 
Дриново – там където са кметовете на ГЕРБ проекти, защото другите кметове се оправят 
и правят проекти много по-добри с привлечени специалисти. Резултата какъв е – даде се 
само на Еленово, на Дриново, на лошите проекти, изготвени не от специалисти, а 
административно, служебно направени и на Зараево – на кмета на Касим Дал. Това е. А 
другите 12 кметства ? И аз питам Стефан Иванов и вас, защо бе? Там не живеят ли хора? 
Каква беше причината проекта за развитие на Дриново и Кардам да бъде върнат от 20 
милиона. Ами не сме общината, спечелили изборите и не е кмета от ГЕРБ. Защо се върна 
при проведена процедура – Посабина за подобряване на условията на възрастните хора 
проекта за 2 милиона с избран изпълнител, го върнаха назад ? Защо не се разплати 3 
години проекта САПАРД, а ни караха да влизаме в тази криза, за блокиране на сметки и 
разпродаване на имущество докато спечелим делото? И продължават да не разплащам 
милион и деветстотин. Да завел съм в градска прокуратура София наказателно 
производство против изпълнителния директор на САПАРД. Както на мен ми правиха 
прокурор Трифонов неизпълнение на съдебно решение – два пъти за блок 105. По същия 
начин съм завел, да видим престъпление по служба дали ще му бъде повдигнато 
наказателно производство? Неразплатени – един милион и двеста хиляди – градска среда 
до този момент – не ни ги плащат. И Стефан Иванов казва – ми мен ме безпокои 
състоянието на финансирането. Неразплатени милион и половина – четвъртокласна 
пътна мрежа, вече сме завели съдебен иск. 

Изваждане на МБАЛ Попово от списъка на регионалното развитие, където 
можехме да получим тези 5 милиона с проект, а не да отидат в Омуртаг и парите, които 
сега тепърва ще плащаме са за наша сметка, а можехме да ги вземем от регионалното 
развитие.
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Всички тези проблеми ви ги казвам, за да не се правим на велики, а да посрещнем 
реалността такава каквато е била последните три години. Защото съм мълчал, стискал 
съм зъби и ако Премиера на околовръстния ми прошушна – „похвали ме и аз ще те 
похваля” съм го казал само в интерес да има добри обноски и оптимизъм, а 400 000 лева, 
които обеща за градската градина и спортната зала, така и не ги даде. 

Ето – факти, които община Попово, жителите на Попово са орязани, само защото 
не са от ГЕРБ. А иначе, програмата такава или не каквато ви харесва е на ваше 
разположение. Гласувайте я. Но не можем да говорим, че хората напускат града, да 
правим сравнения с Търговище и там е същото. Там поне не си бият главата в стената и 
не кандидатстват с проекти. 

Но когато има политическо преднамерено действие към определени общини, аз 
не мога да се съглася, че това е най-доброто за хората, които живеят на тази територия.

А преднамереното действие на ГЕРБ 4 години беше фрапиращо.
Тодор Тодоров – общински съветник

Искам думата за реплика.  Предната сесия г-н Веселинов каза, че не трябва да се 
връщаме назад, не трябва да говорим по този начин. Забрави го тази сесия и започнахме 
отново да оплюваме правителството. Мисля, че сме в предизборна ситуация, нека хората 
да кажат какво управление искат и дай боже то да е добро за Попово, това което ще 
дойде след тези избори, които ще са на 12 май. 

Аз искам, обаче отново да се върна към доклада. Аз казах, че той е много добре 
направен и искам още веднъж да поздравя екипа. По времето на управлението на 
тройната коалиция се хвалехме, че вкарваме 100 милиона в Попово. Тогава никой не ни 
спираше проектите – те вървяха. Искате ли да ви зачета как е спаднало населението на 
Попово? То е спадало повече отколкото сега по времето на управлението на ГЕРБ. Това 
ли е най-важната причина, която изтъкна д-р Веселинов. Всеки има доклада – нека да го 
види и прочете. Защото тук има диаграми от 2005 година нататък. Тогава, когато не е 
управлявал ГЕРБ и да видите, че още по-стремглаво е падало населението на Попово. Аз 
говоря за това, говоря не само какви пари влизат в Попово, а колко те стигат до хората и  
хората използват ли ги, и радват ли се те от тези пари? Това искам да кажа, това беше 
акцента върху който говорих, а не акцентирах върху правителства и политики. Точно за 
това исках да репликирам, и когато казах, че по-малко хора напускат Попово, отколкото 
Търговище – 82, а в Търговище са -178 страшното е, че -311 е естествения ни приход, 
докато в Търговище е – 265 и най-страшното е, че хората умират, а не че напускат 
община Попово. Благодаря.
Никола Тошков – общински съветник

Уважаеми колеги, явно тук е мястото, където трябва да правим политика и искам 
да направя една забележка към вашето изказване г-н Кмете. Преди малко казахте 
кметства в община Попово, които са спечелили проекти споменахте кметства чиито 
кметове са от ГЕРБ. Кметства като Зараево, където е коалиционен партньор, но защо не 
казахте кметство с. Козица, което също спечели, защо не казахте проекта в Садина на 
училището, което също е спечелил. Като ще говорим да говорим всичките неща. 
Благодаря.
Магдалена Радева – общински съветник

Аз нямам въпрос, само искам да изкажа едно мнение. Господин Тодоров много 
добре е прочел годишния доклад, но не знам дали си е направил труда да прочете 
Общинския план за развитие тъй като доклада се изготвя във връзка с изпълнението на 
този Общински план. И този Общински план естествено има една първа уводна част, 
която дава демографската характеристика и статистическите данни такива каквито са и 
естествено в този Годишен доклад те трябва да се актуализират и отразят. Това е една 
статистика, а самия Доклад обхваща приоритетите, изпълнението на Плана по 
приоритети и по задачи.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
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Няма как да не правим политика, извинявайте. Въпреки, че съм си обещал да не 
се паля на тази сесия, трето денонощие съм на гладна диета.

Кой назначи директорката на училището в Садина, нали вашия инспекторат в 
Търговище? На кого ги разправяш тези неща? Кметството ли кандидатства или 
училището? И кмета на Козица към кои е? Не гравитира ли заедно със Зараево. 

Умирали хората, ами умират, защото в болницата – 1 милион задължения. А два 
милиарда и половина за тези 4 години по закон разбира се Симеон Дянков прехвърли 
парите от Здравната каса в бюджета за други нужди. Това са пари на хората дадени за 
здравни отчисления. И ако някой каже, че това което твърдя не е вярно и е глупост – два 
милиарда и половина. Това ще го чуете, и ще продължавате да го чувате до 12 май. А в 
същия момент здравеопазването не само в Попово, ами в общински болници и в 
държавни е в колапс.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА -   21
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    6
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Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 238

На основание чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), 
чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР и чл. 21 ал. 1 т. 24 
от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ

1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2012 г. на „Общинския 
план за развитие 2007-2013 г.”

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.
4. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по 
отпадъци в община Попово за 2012.
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” ПК подкрепи предложението за решение. .
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

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

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 52 ал. 9 от ЗУО, Общинският 
съвет

РЕШИ

Приема Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците в Община 
Попово за 2012 година.

Имате думата за мнения и въпроси. Не виждам да има желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 19
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 7

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 239

На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 52 ал. 9 от ЗУО, Общинският 
съвет

РЕШИ

Приема Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците в Община 
Попово за 2012 година.

Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
5. Кандидатстване за финансиране с проект по приоритетна ос І „Добро 
управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
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 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

......, които всеки един познава добре .
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Всъщност и по двете точки сте с 4 гласа ЗА. Позволете ми да зачета проекта за 

решение: 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение по приоритетна 
ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия  
BG051PO002/13/1.3-07 на стойност до 80 000 лева. /осемдесет хиляди лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Попово да се изготвят и внесат необходимите 
документи по изискванията на Програмата най-късно до 10.04.2013 година

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

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ЗА
7. Ганка Радева Колева ЗА
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ОТСЪСТВА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ЗА
14. Костадин Иванов Димитров ЗА
15. Магдалена Аспарухова Радева ЗА
16. Мариана Иванова Иванова ЗА
17. Марям Алиосман Мутиш ЗА
18. Мая Стефанова Димитрова ЗА
19. Найден Иванов Иванов ЗА
20. Никола Тошков Неделчев ЗА
21. Николай Цонев Черкезов ЗА
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев ЗА
23. Росица Денева Дончева ЗА
24. Румен Стойчев Русев ЗА
25. Стефан Неделчев Иванов ОТСЪСТВА
26. Стефан Пенчев Рачев ЗА
27. Тодор Стефанов Тодоров ЗА
28. Хасан Ахмет Хасан ЗА
29. Христо Иванов Дюкенджиев ЗА
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ЗА - 27
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 240

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение по приоритетна 
ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и 
партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия  
BG051PO002/13/1.3-07 на стойност до 80 000 лева. /осемдесет хиляди лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Попово да се изготвят и внесат необходимите 
документи по изискванията на Програмата най-късно до 10.04.2013 година

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от „Стратегията 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 „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник

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

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

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

Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 7 и чл. 20 от 
ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по „Мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно 
развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на 
проект „Закупуване на специализиран автомобил за нуждите на звено „ДВУИ иЗЖ” 
с. Медовина” на обща стойност до 60 000 лева.

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на „Плана за 
развитие на Община Попово 2007 – 2013 години”.
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Има ли други въпроси по точката. Не виждам желаещи. Преминаваме към 
гласуване. 

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 27
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 241

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 7 и чл. 20 от 
ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ



18

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по „Мярка 321 „Основни 
услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно 
развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на 
проект „Закупуване на специализиран автомобил за нуждите на звено „ДВУИ иЗЖ” 
с. Медовина” на обща стойност до 60 000 лева.

2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на „Плана за 
развитие на Община Попово 2007 – 2013 години”.

Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Утвърждаване списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение. Съгласно ЗОС, а именно посочения чл. 42 ал. 2 жилищата по своето 
предназначение са за настаняване под наем за граждани с установени жилищни нужди, 
за продажба, обезщетяване и замяна на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени 
за общински нужди, ведомствени и резервни. Като се определят от ОбС по предложение 
на Кмета на Общината и могат да се променят съобразно потребностите на Общината. 
Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се 
забранява. Забраната по ал. 3 не се прилага в случаите, когато Общината разполага със 
свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани отговарящи на 
условията на чл. 43 и чл. 45. В този случай използването на общински жилища за 
нежилищни нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на ЗУТ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 42 ал. 2 от ЗОС , Общинският съвет

РЕШИ

1. Утвърждава списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г. както следва:

- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди
- 158 броя

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 
отчуждени за общински нужди - 19   броя
- ведомствени жилища - 4    броя
- резервни жилища - 117 броя
Общ брой жилища - 298 броя

Промяната на списъка на общинския жилищен фонд за 2013 година е съгласно 
Приложение № 1

Имате думата за въпроси.
Тодор Тодоров – общински съветник

Нищо против нямам това което е написано в докладната, просто искам едно 
разяснение какво продаваме ? Виждам на ул. „Барикадна” това е къща, другите 
апартаменти едностайни, двустайни или четиристайни са.
Георги Любенов – общинска администрация

Първия обект, който е предложен за продажба е къща в „Самарите”, той е от 
миналата година одобрен от вас, но просто още няма оценка и сме го включили и тази 
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година. Следващия е двустаен апартамент в ЖК „Младост” , гарсониера в ЖК 
„Младост” също и четвъртия е част от къща на ул. „Барикадна” № 5.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси няма. 

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 27
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 242

На основание чл. 42 ал. 2 от ЗОС , Общинският съвет

РЕШИ



20

1. Утвърждава списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г. както следва:

- жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди
- 158 броя

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са 
отчуждени за общински нужди - 19   броя
- ведомствени жилища - 4    броя
- резервни жилища - 117 броя
Общ брой жилища - 298 броя

Промяната на списъка на общинския жилищен фонд за 2013 година е съгласно 
Приложение № 1

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

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

С пет гласа  „ЗА”  ПК подкрепи предложението за решение и по двете точки 8 и 9.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

Нашата комисия и по двете точки с по 3 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 по 8 и 9 точка с 4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя 
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Уважаеми колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и 
чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за концесиите, Решение 213/31.01.2013 г. , протокол от 14.03.2013 г. по чл. 48 ал. 
2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед № З-13-97/05.02.20123г. 
на кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост 
яз.”ПОМОЩИЦА”, с. Помощица, общ. Попово, представляващ водна площ, 
разположени върху имот в землището на с. Помощица кад.№ 000258 с площ 93,926 дка, 
с ЕКАТТЕ 57501, с АОС№2677/17.02.2000 г. и прилежащ терен имот № 000259 с площ 
3,743 дка , с АОС№3183/03.12.2003 г. за изграждане на база за отдих, извън регулация, 
участника  „БАРТЕКС”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 125581920, адрес на управление  
гр. Търговище, бул. „Трайко Китанчев”-47, вх. В, ет 1, ап. 32 представлявано от Галина 
Георгиева Петкова-Управител, чрез Пълномощника си Диан Николов Георгиев.- 100 
точки.
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2. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1500 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен 
срок от влизането в сила на концесионния договор.
2.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 1000 лв. 
Гаранцията/депозита за участие в размер на 1000 лв. се трансформира в такава парична 
гаранция.
2.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 1800 лв. без ДДС се внася 
авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с 
индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ 
година.
2.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на 
концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една 
година.
2.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от 
подписването на договора , общо 17400 лв. без ДДС.
2.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .
2.7. Срока на концесията е 35 години.

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

4. Определя Кмета на Общината за орган , който да:
4.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 
„БАРТЕКС”-ЕООД.
4.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на 
прекратяването му.
4.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.

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

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

Колеги имате думата за въпроси. Няма желаещи.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 27
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 243

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и 
чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за концесиите, Решение 213/31.01.2013 г. , протокол от 14.03.2013 г. по чл. 48 ал. 
2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед № З-13-97/05.02.20123г. 
на кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост 
яз.”ПОМОЩИЦА”, с. Помощица, общ. Попово, представляващ водна площ, 
разположени върху имот в землището на с. Помощица кад.№ 000258 с площ 93,926 дка, 
с ЕКАТТЕ 57501, с АОС№2677/17.02.2000 г. и прилежащ терен имот № 000259 с площ 
3,743 дка , с АОС№3183/03.12.2003 г. за изграждане на база за отдих, извън регулация, 
участника  „БАРТЕКС”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 125581920, адрес на управление  
гр. Търговище, бул. „Трайко Китанчев”-47, вх. В, ет 1, ап. 32 представлявано от Галина 
Георгиева Петкова-Управител, чрез Пълномощника си Диан Николов Георгиев.- 100 
точки.

2. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1500 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен 
срок от влизането в сила на концесионния договор.
2.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 1000 лв. 
Гаранцията/депозита за участие в размер на 1000 лв. се трансформира в такава парична 
гаранция.
2.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 1800 лв. без ДДС се внася 
авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с 
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индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ 
година.
2.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на 
концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една 
година.
2.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от 
подписването на договора , общо 17400 лв. без ДДС.
2.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -0,00 лв. .
2.7. Срока на концесията е 35 години.

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

4. Определя Кмета на Общината за орган , който да:
4.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 
„БАРТЕКС”-ЕООД.
4.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на 
прекратяването му.
4.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.

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

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

Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на 
концесия на обект риб. „НЕВСКИ”, кв. Невски, гр. Попово.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово

Чухме вече становищата на комисиите.
Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и 
чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за концесиите, Решение 214/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 
2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.20123г. 
на кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост 
риб.”НЕВСКИ”, кв. Невски, гр. Попово, представляващ водна площ, разположени 
върху имот в землището на кв. Невски,  идентификатор №57649.906.34 , с площ 28,187 
дка. , с АОС№2672/15.02.2000 г. и водостопански съоръжения , стена и преливник, 
участника  „АПОФИС”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202061299, адрес на управление  
гр. Попово, ул. „Дряновска”-168, представлявано от Иван Рашков Иванов-Управител, -
32 точки.

2. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1000 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен 
срок от влизането в сила на концесионния договор.
2.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 900 лв. 
Гаранцията/депозита за участие в размер на 900 лв. се трансформира в такава парична 
гаранция.
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2.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 900 лв. без ДДС се внася 
авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с 
индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ 
година.
2.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на 
концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една 
година.
2.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от 
подписването на договора , общо 14200 лв. с ДДС.
2.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -2,00 лв. на човек на ден.
2.7. Срока на концесията е 35 години.

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

4. Определя Кмета на Общината за орган , който да:
4.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 
„АПОФИС”-ЕООД.
4.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на 
прекратяването му.
4.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.

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

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

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



25

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

ЗА - 27
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 244

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и 
чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на 
Закона за концесиите, Решение 214/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 
2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.20123г. 
на кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет

РЕШИ

1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост 
риб.”НЕВСКИ”, кв. Невски, гр. Попово, представляващ водна площ, разположени 
върху имот в землището на кв. Невски,  идентификатор №57649.906.34 , с площ 28,187 
дка. , с АОС№2672/15.02.2000 г. и водостопански съоръжения , стена и преливник, 
участника  „АПОФИС”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202061299, адрес на управление  
гр. Попово, ул. „Дряновска”-168, представлявано от Иван Рашков Иванов-Управител, -
32 точки.

2. В съответсвие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на концесионера, както следва:
2.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1000 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен 
срок от влизането в сила на концесионния договор.
2.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 900 лв. 
Гаранцията/депозита за участие в размер на 900 лв. се трансформира в такава парична 
гаранция.
2.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 900 лв. без ДДС се внася 
авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с 
индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ 
година.
2.4. Гратисен период , през който концесионера се освобождава от извършването на 
концесионно плащане с изключение на еднократното концесионно плащане – една 
година.
2.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от 
подписването на договора , общо 14200 лв. с ДДС.
2.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -2,00 лв. на човек на ден.
2.7. Срока на концесията е 35 години.
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3. Определя срок един месец за сключване на концесионния договор  в 
съответствие с чл. 62 от ЗК.

4. Определя Кмета на Общината за орган , който да:
4.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 
„АПОФИС”-ЕООД.
4.2. Представлява концедента по концесионния договор  с изключение на 
прекратяването му.
4.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.

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

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

Преминаваме към десета точка от Дневния ред.
10. Откриване на процедура за приватизация на незавършен обект на строителство, 
общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.
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”  ПК подкрепи предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

ПК с  3 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 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение, тъй като ОбС като орган на 
приватизация разглежда и приема изготвените по реда на Наредбата за анализ правното 
състояние приватизационни оценки, каквато ни се предлага с проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и 
приватизационни оценки, чл. 1  ал. 2 т. 6  и чл. 32 ал. 3 т. 1 от ЗПСК/Закон за приватизация 
и следприватизационен контрол/, чл. 2 ал. 1 т. 3, чл. 3 ал. 1, чл. 5, чл. 6 ал. 1, чл. 8 ал. 1, 2 и 
3, чл. 9, чл. 16,   чл. 36 ал.1, чл. 37 ал. 1 и чл. 39  от НТК/Наредбата за търгове и конкурси/, 
Общинският съвет

РЕШИ

1. Приема  приватизационната       оценка  на     обект „ЖИЛИЩА 1 и 2 в строеж, етажи 1 
и 2, тяло 2Б”, кв. 42 по плана на с. Водица, общ. Попово- 4020 лв.

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

2.1. Начална  тръжна цена – 4020 лв.
2.2. Стъпка за наддаване- 200 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.
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3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на Решението в 
“Държавен вестник” в стая 209 на общината, след представяне на документ за внесена сума от 
100 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят , съдебно решение за 
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при упълномощаване и попълват 
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/ 400,00 лв./ се внася до 15–
тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS
SFBG на ОББ-Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните документи до 15-тия ден от обнародване на решението в 
“ДВ”.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия ден от 
обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки присъствен ден , след представяне на 
документ за закупена тръжна  документация.
3.6. При  неявявяне на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 20 дни.

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

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

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 27
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 245

На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и 
приватизационни оценки, чл. 1  ал. 2 т. 6  и чл. 32 ал. 3 т. 1 от ЗПСК/Закон за приватизация 
и следприватизационен контрол/, чл. 2 ал. 1 т. 3, чл. 3 ал. 1, чл. 5, чл. 6 ал. 1, чл. 8 ал. 1, 2 и 
3, чл. 9, чл. 16,   чл. 36 ал.1, чл. 37 ал. 1 и чл. 39  от НТК/Наредбата за търгове и конкурси/, 
Общинският съвет

РЕШИ

1. Приема  приватизационната       оценка  на     обект „ЖИЛИЩА 1 и 2 в строеж, етажи 1 
и 2, тяло 2Б”, кв. 42 по плана на с. Водица, общ. Попово- 4020 лв.

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

2.1. Начална  тръжна цена – 4020 лв.
2.2. Стъпка за наддаване- 200 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.

3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на Решението в 
“Държавен вестник” в стая 209 на общината, след представяне на документ за внесена сума от 
100 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят , съдебно решение за 
регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при упълномощаване и попълват 
декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/ 400,00 лв./ се внася до 15–
тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS
SFBG на ОББ-Попово.
3.4. Срок за подаване на тръжните документи до 15-тия ден от обнародване на решението в 
“ДВ”.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия ден от 
обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки присъствен ден , след представяне на 
документ за закупена тръжна  документация.
3.6. При  неявявяне на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 20 дни.

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

Преминаваме към 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 учредяване 
право на строеж и продажба на сглобяеми къщи като материали чрез публичен 
търг.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
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Иван Неделчев – общински съветник
С пет гласа  „ЗА”  ПК подкрепи предложението за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на председателя на ПК „Общински 

финанси и бюджет, местни данъци и такси”
Магдалена Радева – общински съветн

ПК с  3 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 четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение. Тъй като главното правно основание е чл. 8 ал. 9 от ЗОС искам да дам 
становище и по точка 12 тъй като в изпълнение на Стратегията по ал. 8 ОбС приема 
годишна Програма, каквато сме приели ние за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост по предложение на кмета на Общината. Програмата се приема 
най-късно до приемане на бюджета на общината за съответната година и може да бъде 
актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация и на 
общинския бюджет. В тази връзка приемете нашето становище на комисията и по 
следваща точка 12. 

Колеги зачитам проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.41, ал.2 и чл.37, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС, 
чл.49, ал.1, чл.44, 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: 
          Право на строеж на „Магазин и работилница за шапкарски услуги” със застроена 
площ 80 кв.м. и разгърната застроена площ 140 кв.м. в ПИ с идентификатор 
№57649.503.2091  по КК на землище гр.Попово и 4 бр. къщи от олекотени панели като 
материали, находящи се в жк „Надежда” на гр.Попово.
       2. Одобрява цена за учредяване право на строеж и продажба на вещи частна
общинска собственост както следва:
           -  Право на строеж на „Магазин и работилница за шапкарски услуги” със 
застроена площ 80 кв.м. и разгърната застроена площ 140 кв.м. в ПИ с идентификатор 
№57649.503.2091  по КК на землище гр.Попово, за който е отреден УПИ І от кв.102а по 
регулационния план на  гр.Попово, ул.„Калакоч” с начална тръжна цена 4 453.20 лева.
          - Къща от олекотени панели № 53, като материали находяща се в кв.”Надежда” на 
гр.Попово с начална тръжна цена 1 320 лева. Цената е без ДДС
           - Къща от олекотени панели № 61, като материали находяща се в кв.”Надежда” на 
гр.Попово с начална тръжна цена 1 100 лева. Цената е без ДДС
           - Къща от олекотени панели № 81 с площ 55 кв.м., като материали находяща се в
кв.”Надежда” на гр.Попово  с актуална пазарна цена 1 320 лева. Цената е без ДДС
           - Къща от олекотени панели № 86, като материали находяща се в кв.”Надежда” на 
гр.Попово. с начална тръжна цена 1 130 лева. Цената е без ДДС
       3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване

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

ЗА - 27
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 246     
На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.41, ал.2 и чл.37, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС, 

чл.49, ал.1, чл.44, 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: 
          Право на строеж на „Магазин и работилница за шапкарски услуги” със застроена 
площ 80 кв.м. и разгърната застроена площ 140 кв.м. в ПИ с идентификатор 
№57649.503.2091  по КК на землище гр.Попово и 4 бр. къщи от олекотени панели като 
материали, находящи се в жк „Надежда” на гр.Попово.
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       2. Одобрява цена за учредяване право на строеж и продажба на вещи частна
общинска собственост както следва:
           -  Право на строеж на „Магазин и работилница за шапкарски услуги” със 
застроена площ 80 кв.м. и разгърната застроена площ 140 кв.м. в ПИ с идентификатор 
№57649.503.2091  по КК на землище гр.Попово, за който е отреден УПИ І от кв.102а по 
регулационния план на  гр.Попово, ул.„Калакоч” с начална тръжна цена 4 453.20 лева.
          - Къща от олекотени панели № 53, като материали находяща се в кв.”Надежда” на 
гр.Попово с начална тръжна цена 1 320 лева. Цената е без ДДС
           - Къща от олекотени панели № 61, като материали находяща се в кв.”Надежда” на 
гр.Попово с начална тръжна цена 1 100 лева. Цената е без ДДС
           - Къща от олекотени панели № 81 с площ 55 кв.м., като материали находяща се в
кв.”Надежда” на гр.Попово  с актуална пазарна цена 1 320 лева. Цената е без ДДС
           - Къща от олекотени панели № 86, като материали находяща се в кв.”Надежда” на 
гр.Попово. с начална тръжна цена 1 130 лева. Цената е без ДДС
       3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.
12. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост в община Попово през 2013 година.
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”  ПК подкрепи предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

ПК с  3 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет

РЕШИ

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост в Община Попово през 2013 година, както следва:
В т. А: Имоти, които общината има намерение да предостави под наем и 
аренда 
- в урбанизираната територия на общината: част от имот с ид. 
57649.503.1462 с площ от 3 кв. м.
- имоти извън регулация:

№ Населено място № на имот Площ/дка НТП
1. Садина 089027 8,635 Овощна градина
2. Садина 089001 15,758 Овощна градина

3. Марчино 054008 5,735 Тр. насаждения
4. Попово, кв. Невски Североизточната 

част от 
57649.906.33

6,000 Друг вид 
поземлен имот
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2. Възлага на Кмета на Общината провеждането на търг с явно наддаване за 
определяне на наемателите.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 21
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 247   

На основание чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският 
съвет

РЕШИ
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1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост в Община Попово през 2013 година, както 
следва:

В т. А: Имоти, които общината има намерение да предостави под наем и 
аренда 
- в урбанизираната територия на общината: част от имот с ид. 
57649.503.1462 с площ от 3 кв. м.
- имоти извън регулация:

№ Населено място № на имот Площ/дка НТП
1. Садина 089027 8,635 Овощна градина
2. Садина 089001 15,758 Овощна градина

3. Марчино 054008 5,735 Тр. насаждения
4. Попово, кв. Невски Североизточната 

част от 
57649.906.33

6,000 Друг вид 
поземлен имот

2. Възлага на Кмета на Общината провеждането на търг с явно наддаване за 
определяне на наемателите.

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

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

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

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

ПК с  3 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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за 
решение. Необходимо е да цитираме чл. 41 от ЗОС и чл. 35 от които става ясно, че 
разпоредителните сделки с имоти и вещни права върху имоти общинска собственост се 
извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на 
имотите и на вещните права се определят от ОбС въз основа на пазарни оценки 
изготвени от оценители по реда на чл. 22 ал.3, освен ако в закона е предвидено друго. 
Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с 
вещни права върху имоти общинска собственост не могат да бъдат по-ниски от 
определени от ОбС. Продажба на имоти и вещи общинска собственост се извършва след 
решение на ОбС от Кмета на общината чрез търг или публично оповестен конкурс, 
какъвто е и проекта за решение по тази точка. 

Колеги зачитам проекта за решение по тази точка:
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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 пазарни цени,  както следва:

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС
Пазарна цена   
лв/имот

Светлен 300194 0,919 3 лозе 4848 235,72
Светлен 300195 1,534 3 лозе 4849 434,89
Светлен 300200 0,435 3 лозе 4851 111,58
Светлен 300202 0,190 3 лозе 4853 48,74
Светлен 300205 0,464 3 лозе 4854 119,02
Осиково 14064 65,304 6 изост.тр.н-я 2301 14824
Попово 57649.114.290 0,618 4 за зем.труд и отдих 11251 700
Попово 57649.114.83 0,540 4 за зем.труд и отдих 11250 266
Попово 57649.113.262 0,629 4 за зем.труд и отдих 11348 288
Попово 57649.113.267 0,688 4 за зем.труд и отдих 11347 315
Попово 57649.113.258 0,523 4 за зем.труд и отдих 11346 240
Попово 57649.113.256 0,501 4 за зем.труд и отдих 11345 229
Попово 57649.113.250 0,486 4 за зем.труд и отдих 11344 223

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

Колеги имате думата за въпроси.
Костадин Димитров – общински съветник

Само да запитам – това са земите, които във 2-ра точка гласувахме за болницата 
или просто са някакви земи от преди това, които продаваме? Защото все пак има 
значение.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Така, ама тези средства са много малки. И при положение, че имаме още висящ 
изпълнителен лист и пред блокиране на сметките тези пари трябва да отидат оттатък  на 
частния съдебен изпълнител. А за болницата имам намерение да внеса на следващата 
сесия, ако всичко се развива нормално други земи и то вече нямаме такива земеделски 
земи атрактивни – знаете продадохме за милион и 200 хиляди и погасихме една част от 
дълга. Тук вече трябва да говорим за гори. Но горите сега са 250-300 пазарна цена, а 
експертите, които трябва да привлечем и да им платим за оценката е не по-малко от 550-
600 на сегашните ни гори. С една дума ще платим на експерти, ще правим безсмислен  
търг, ако няма купувачи. Преди това вие трябва да гласувате и одобрите оценката, а не 
може да одобрите оценка, която е под експертната. Тук не е като със зградовия да 
одобряваме оценка на недвижими имоти, по данъчната оценка, ако пазарната е по-
висока. Така ви отговарям, че продаваме каквото има, отива по задължения и тепърва 
трябва да мислим за болницата, защото тези 300 хиляди ние си отваряме възможност да 
финансираме болницата от собствени приходи. Да имам тази възможност, но собствени 
приходи, едва ли според бюджета както го гласувахте имаме такова перо ако не се 
разделим със собственост.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли? Не виждам. 
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Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 22
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    4

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 248     

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

РЕШИ

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

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС
Пазарна цена   
лв/имот

Светлен 300194 0,919 3 лозе 4848 235,72
Светлен 300195 1,534 3 лозе 4849 434,89
Светлен 300200 0,435 3 лозе 4851 111,58
Светлен 300202 0,190 3 лозе 4853 48,74
Светлен 300205 0,464 3 лозе 4854 119,02
Осиково 14064 65,304 6 изост.тр.н-я 2301 14824
Попово 57649.114.290 0,618 4 за зем.труд и отдих 11251 700
Попово 57649.114.83 0,540 4 за зем.труд и отдих 11250 266
Попово 57649.113.262 0,629 4 за зем.труд и отдих 11348 288
Попово 57649.113.267 0,688 4 за зем.труд и отдих 11347 315
Попово 57649.113.258 0,523 4 за зем.труд и отдих 11346 240
Попово 57649.113.256 0,501 4 за зем.труд и отдих 11345 229
Попово 57649.113.250 0,486 4 за зем.труд и отдих 11344 223

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

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Приемане на годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община 
Попово за 2012 година. 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС 

Както знаете обществения посредник е длъжен да прави всяка година отчет. За 
настоящия обществен посредник мандатът му изтече през ноември месец 2012 г. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Прочитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5 ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет Попово приема представен годишен отчет за дейността на 
Обществен посредник на Община Попово, област Търговище за 2012 година. 

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 17
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    8

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 249    

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5 ал. 2 от 
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет Попово приема представен годишен отчет за дейността на 
Обществен посредник на Община Попово, област Търговище за 2012 година. 

Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.
15. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 
г. в Община Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

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

Становището на нашата комисия е три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА. Не 
подкрепяме предложението за решение.

Зачитам ви проекта за решение, след което имате думата:

На основание чл. 26а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и 
чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност /Приложение 1/ 
през 2013 г. в Община Попово.

Имате думата за въпроси. Слушам аргументи за въздържали те се в комисията.

Тодор Тодоров – общински съветник 
Да не бавим нещата. Аз съм един от въздържалите се. И да обясня защо. Значи, 

програмата е написана, направена според закона, всичко е както трябва. В социалната и 
културна дейност е записано, че 2013 година е обявена за европейска година на 
гражданите и по-нататък, че пред читалищата стои предизвикателството да проведат 
мероприятия свързани с инициативата за по-добра Европа, която е по-близо до своите 
.........................................................................................................................................................
Програма е насочена към населението на Община Попово, като акцентът е поставен 
върху дейността на читалищата. Искам сега да се върна, понеже на комисията зададох 
няколко въпроси и много добре ми беше отговорено от присъстващите от общинска 
администрация, за което им благодаря. Сами виждате, че имаме 32 читалища. Много 
хубаво – това е прекрасно, 56 човека, 56 субсидирани бройки, като една бройка носи 
6271 лева. Дай да видим сега къде са бройките – 19 човека в НЧ Попово, 4 човека в 
Сеячи, 4 човека в Невски, 2.5 в Паламарца, 2 – в Гагово. Какво искам да кажа – много 
голяма част от читалищата просто нямат бройки. Едно читалище в Долец например има 
1 бройка плюс 0.4 за дейност. Сигурно знаете колко хора живеят в Долец и каква 
дейност има. Читалището в Светлен например нали казахме, че сме насочени към 
гражданите – Светлен е второто по големина село в общината има 1 бройка и  0.3 за 
дейност. Излиза по това разпределение, че една голяма част от бройките са насочени в 
Попово, да не кажа повече от половината. Дали това е смисъла на тази Програма от това, 
което зачетох като идея. Дали по този начин ще стигнем до гражданите и до селата. 
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Вярно, че там има пари заделени за дейност, но кои са тези бройки, стоят ли си те там и 
въобще това ме е притеснило и имам основание да гласувам ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. От 32 
читалища да видим къде са концентрирани хората и каква дейност има. Концентрация на 
хора в Попово и около Попово, а настрани просто ги няма. 
Иван Неделчев – общински съветник

На втора страница има едно въведение  където има 32 читалища. Едно от тези 
читалища е и това в с. Звезда. Село Звезда е едно от селата, където населението не е 
застаряващо, а е подмладяващо. Там има много деца, има младежи. До преди 3 години 
читалището имаше дейност. През последните две години на събора на селото се 
събираха едни състави от ромски произход, което беше плащано от читалището. Там има 
един празник – „Св. Константин и Елена”, има едно хубаво  „Аязмо”, което се посещава 
от много хора.  И винаги се празнуваше. И не виждам тук в програмата обиколих по 
месеци и Звезда не виждам въобще. И защо ако може да ми кажете има ли хора, които да 
отговарят за Читалището. То беше разбито преди 3-4 месеци. Пейките се изнесоха извън 
читалището. В момента е отворено всеки може да отиде да погледне и да види какво е. 
Затова като гледах програмата ме притеснява, че Звезда не фигурира никъде, а все пак е 
село на което трябва да се обърне внимание.
Катя Грибнева – общински съветник

Аз също се въздържах, не за друго, знам че е направен плана перфектно така 
както се изисква и от Министерство на културата, но кое ме притеснява – именно 
разпределението на бройките и на субсидиите към читалищата. Според мен продължава 
да се прави на тъмно. Викат се председателите и секретарите на Читалищата да 
подпишат протокола на комисията, в която и те самите участват без да са участвали 
наистина  при това разпределение, тъй като една бройка носи определена сума -6271 
лева, но има и допълнително за дейност по определени критерии, които всяко едно 
читалище попълва и представя. Би трябвало според мен, аз зададох и такова 
предложение, да участва и човек от Комисията по култура при определянето на тези 
субсидии и въобще при оценяването на дейността. И така както без много да разбираме 
от спорт участваме в разпределението на субсидиите за спортните клубове, би било 
добре да участваме и в отчитане дейността на читалищата, за да имаме някакъв поглед, 
защото така както ни се представя, да имам някакви мероприятия. А относно читалището 
в с. Звезда, да съгласна съм с г-н Неделчев, защото в Звезда винаги има някакъв дух и 
дейност, ние също питахме, а се оказва че там няма никаква бройка, а на други места има 
по половин, по една в села, дори където има по-малко жители. Много по-малко, да не 
говорим пък за Марчино, където има читалище, направено по един проект, но пък няма 
нито бройка, нито дейност, нито е отворено.
Росица Георгиева – общинска администрация

Бюджета на Народните читалища за 2013 година е 351 176, той е делегиран от 
държавата. Тази сума се получава за 56 субсидирана численост, което не означава 56 
щатни бройки, като едната бройка е 6271 лева. Средствата за читалищната дейност се 
разпределят между читалищата от комисия, с участието на един представител от 
общината като председател, секретаря е член на направление Култура и с представител 
на всяко едно читалище. Субсидиите се разпределят въз основа на механизъм, който е 
утвърден от Министерството на културата. Той включва много разделения, като брой 
жители, брой членове, също така и дейност, библиотечно обслужване, любителско 
творчество, постоянно действащи колективи, временно действащи колективи, музейни 
сбирки, проведени културни мероприятия, субсидирана численост на щат и хонорар. 
Всичката тази дейност се следи от направление Култура, от проведените ежемесечни 
съвещания, от постъпилите в Направлението отчети. Настоящата програма се изготвя с 
постъпилите до Кмета на Община Попово предложения за дейността през 2013 година. 
Като тя се задължава да бъде изпълнена, като се сключва и договор със съответното 
читалище, който е финансово обезпечен и кметът на община Попово.
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Що се отнася до с. Звезда там има регистрирано Народно читалище, има 
управителен съвет, председател, няма назначена щатна бройка и дефакто председателя и 
читалищното настоятелство на доброволни начала изпълняват своята дейност. 
Отпусната им е субсидия в рамките на 627 лева. Те са представили своя годишен план за 
развитие през 2013 година като са заложили две или три мероприятия в културния си 
календар. То годишен план, който го имате е обобщен, включва най-основните цели и 
задачи, а всяко едно читалище е представило по-пълен годишен план, който е за 
сведение в направление Култура, мога да погледна за Читалище с. Звезда – залегнато е –
8 март, възкресение христово – Великден, традиционен селски събор, честване на 
християнското семейство и коледни и новогодишни празници.
Тодор Тодоров – общински съветник 

Аз мисля, че е редно не сега, а от следващата година да въведем едно правило в 
ОбС както е даден списъка на Читалищата срещу тях да бъдат дадени бройките, които са 
назначени, какво се дава за дейност като процент и какво се дава за хонорари. Нека да 
имаме една по-обща представа ние като общински съветници какво става в отделните 
читалища, аз мисля че няма нищо лошо в това.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Благодаря на г-н Тодоров, аз бих искал да се изкажа и като председател на 
Читалище Св.Св. Кирил и Методий. Аз съм съгласен с г-н Тодоров, за това което 
предлага, но си мисля, че в този отчет, който вие искате е хубаво да се погледне и отчета 
за дейността на всяко едно читалище какво е правило това читалище през изминалия 
период. Така, че си мисля, че е правилно когато казваме, че са много бройките в града 
или около града да се види къде се извършват основните мероприятия които обслужват 
гражданите на общината, къде разчитаме на тези хора, по кое време и тогава да си 
правим изводите дали бройките са достатъчни или дали са малко. Мисля си, че това е 
нормално, а и не виждам нищо лошо в това което предлагате. По отношение на 
хонорарите добре би било ако наистина проявяват интерес гражданите и общинските 
съветници всяко едно читалище всяка година да си прави отчетно събрание където 
много подробно е описан бюджета му, описани са собствените приходи и приходи от 
субсидии и там могат да бъдат задавани много конкретни въпроси, а сега представете си 
ако тръгнем да обсъждаме 32 читалища по отделно мисля си, че тук ОбС ще навлезе в 
една друга тематика, което не е неговата цел.
Адв. Росица Денева – общински съветник

Искам да кажа, че това което вие току що казахте пред нас, както и г-н Тодоров е 
законово уредено със Закон за народните читалища. Председателя на Народните 
читалища представя ежегодно до 31 март пред Кмета на Общината и ОбС доклад за 
осъществени читалищни дейности в изпълнение на Програмата по ал. 2 и за 
изразходваните от бюджета средства през предходната година. Тези доклади по ал. 4 на 
чл. 26 а, за читалищата от една община се обсъждат от ОбС. Аз поне не съм присъствала 
до сега на такива доклади на читалища, но това е уредено в ал. 5 на първото открито 
заседание след 31 март, значи днес сме 28, за следваща сесия евентуално с участие на 
представители на Народните читалища, вносители на докладите. Така, че би трябвало на 
следваща сесия те да вземат участие и всички заедно да обсъдим къде има читалищна 
дейност, как се развива и финансирането дали е достатъчно.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател,
Преди много години се опитвах да управлявам културата и на едни такива срещи 

с културните дейци и читалищни деятели ми казаха, че то управление не прилича да се 
администрира, въпреки, че имаха хората забележки, че не ходят на работа, доказваше ми 
се, че творческото мислене и дейности може дори и в къщи да се осъществява. И не е 
речено един културен деятел да ходи на работа за да му дадем оценка, какво е свършил. 
От тогава изобщо не се меся  в тези сфери на културата. Така е, има сфери на бюджетна 
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издръжка, тя се определя от комисия, аз я заверявам, одобрявам . За разлика от спорта, 
където средствата са общински и комисията от ОбС е редно да я разпределя, тук 
средствата са държавна субсидия. Къде има бройки и тези бройки дали развиват 
читалищна дейност, или тези бройки се водят само библиотекари в библиотеки, където 
никой не влиза със седмици подред е друг въпрос и може би и социален момент. Но кой 
ни измива очите, кои самодейни дейности – Дома на културата и Читалищата в Попово, 
ако има други читалища, които са дейни на приливи и отливи според кмета или според 
Читалищното настоятелство, вие ги знаете кои са, така че като има дейност ще има и 
финансиране. Ако няма дейност – за какво ще е това финансиране. И сега се мъча да си 
спомня набързо, кои са тези читалища, които бият на очи. А и Читалищата се конкурират 
вече с клубовете на пенсионера. И натиска на клубовете на пенсионера към общински 
средства за дейност в художествено направление, хорова и друга дейност, която е 
свързана с бита на населението в населеното място е голям. Не съм този който 
разпределя парите, само едно изискване съм имал читалищната дейност да не се 
използва за политически нужди, политически цели и политически огнища. Има някои 
читалища, които си мислят, че като са взели ръководството и политическа дейност ще 
вършат покрай културната и имитирайки културната. Но не им обръщам внимание – да 
си правят каквото си искат. Но те хората им дават оценка, там си има Читалищни 
настоятелства, добри, лоши те управляват тези средства. Те назначават и секретарите на 
читалищата, те определят и хонорарите. Това е моето мнение. Хайде да се опитаме да 
кажем кои села имат читалищна дейност – и там като даваме парите дали има дейност. 
Да кажем няколко са – Паламарца за мен е номер едно последните години и вече надолу 
се разреждат като дейности, Сеячи и Невски читалищата са градски, имаше добра 
дейност в Садина, Кардам, Светлен, но напоследък аз не виждам да развиват дейност. 
Големи села, на които прилича. Имаше такава дейност и Водица, и Ковачевец, но нещо 
не се случва. Изместени са от духа, желанието за общи цели и общи намерения и 
някакъв такъв дух от пенсионерските клубове дето ви казах. И пенсионерските клубове 
взеха връх. Няма лошо. Читалищна дейност се финансира. На следващо заседание, 
където кажете че има читалищна дейност, пък има неправилно разпределение на 
финансови средства към други читалища където няма дейност да го разгледаме, но в 
момента ние не разглеждаме финансирането и бройките на Читалищата, а разглеждаме 
Годишната програма за развитие на Читалищата. Свързахте я с финансовите интереси. 
Хайде финансовите интереси, бройките и субсидиите да ги оставим на следващата сесия. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли? Няма.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов ЗА
2. Бойко Радев Атанасов ЗА
3. Валентин Стоянов Русчев ЗА
4. Венетка Иванова Колева ЗА
5. Венета Русанова Мисирджиева ЗА
6. Веселин Несторов Георгиев ОТСЪСТВА
7. Ганка Радева Колева ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
8. Георги Петров Георгиев ЗА
9. Зехра Ибрямова Мустафова ЗА
10. Иван Неделчев Неделчев ЗА
11. Ивелина Костантинова Андреева ОТСЪСТВА
12. Илиян Станчев Илиев ЗА
13. Катя Петрова Грибнева  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



41

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

ЗА - 19
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    7

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 250     

На основание чл. 26а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и 
чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност /Приложение 1/ 
през 2013 г. в Община Попово.

Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Вземане на решение от ОбС за внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане 
на персонална пенсия на САБРИЕ ФЕВЗИ ИБРАХИМ.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище  на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

С пет гласа ЗА ПК подкрепя решението ОбС Попово да внесе предложение в МС 
за отпускане на персонална пенсия на Сабрие Февзи Ибрахим.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение.

На основание чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 
и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
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Общински съвет гр. Попово внася предложение в Министерски съвет за отпускане 
на персонална пенсия на САБРИЕ ФЕВЗИ ИБРАХИМ.

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 251    
На основание чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж 

и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

Общински съвет гр. Попово внася предложение в Министерски съвет за отпускане 
на персонална пенсия на САБРИЕ ФЕВЗИ ИБРАХИМ.

Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово.
Давам думата за становище  на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник

Първо да припомня, че от бюджета на Община Попово за еднократни социални 
помощи на населението са гласувани 15 000 лева. Постъпили са до момента 89 молби, 
които са разгледани, като обърна внимание, че молбите не са от началото на годината, а 
част от тях са от миналата година от месец юли, когато на практика парите от 
миналогодишния бюджет бяха изчерпани и молбите на хората останаха неразгледани. От 
постъпилите молби ПК предлага да се отпуснат помощи на следните жители на община 
Попово.

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:

1. Анка Ангелова Станева - 140 лева
2. Стефан Радков Станков - 100 лева
3. Мюрвет Алиева Ибрямова - 150 лева
4. Юсеин Мехмедов Юсеинов - 140 лева
5. Валя Недкова Христова - 250 лева
6. Бойка Орлинова Ангелова - 150 лева
7. Ивайло Павлов Иванов - 150 лева
8. Гюлжан Басриева Ибрямова - 100 лева
9. Белчин Маргаритов Асенов - 100 лева
10. Стефан Петров Димитров - 100 лева
11. Михаил Ганчев Маринов - 150 лева
12. Ремзи Мехмедов Юсменов - 50 лева
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13. Сюлбие Мехмедова Алиева - 100 лева
14. Анка Андреева Йорданова - 100 лева
15. Огнемир Мариев Атанасов - 100 лева
16. Бистра Петрова Димитрова - 100 лева
17. Мелиха Ахмедова Асанова - 100 лева
18. Назиле Мехмед Ахмедова - 60 лева
19. Стефан Йорданов Рачев - 100 лева
20. Хава Мустафова Мехмедова - 150 лева
21. Хава Салихова Хаджийска - 150 лева
22. Ебайзер Хасанов Ахмедов - 150 лева
23. Исмаил Исмаилов Алиибрямов - 100 лева
24. Юлиян Цонев Енчев - 250 лева
25. Огнян Кънчев Пантов -   50 лева
26. Красимир Петров Недялков - 250 лева
27. Фатме Шукриева Мехмедова - 200 лева
28. Георги Ангелов Иванов - 100 лева
29. Мирослав Алиев Маринов - 100 лева
30. Ана  Ангелова Николова - 150 лева
31. Даринка Петкова Маринова - 100 лева

ІІ. За доуточняване:

1. Славка Иванова Иванова
2. Събин Михайлов Михайлов
3. Хюсние Шефкетова Ибрямова
4. Иванка Христова Георгиева
5. Валери Михайлов Симеонов
6. Павел Стефанов Николов
7. Седат Мехмедов Хамидов

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

1. Стоян Тодоров Стоянов
2. Анка Асенова Маринова
3. Минка Трухчева Цонева
4. Бонка Ангелова Василева
5. Искрен Асенов Асенов
6. Зекия Хасанова Ахмедова
7. Селиме Селимова Мехмедова
8. Валентин Димитров Петров
9. Иванка Радева Трифонова
10. Марийка Димитрова Стефанова
11. Юлиян Северинов Алдинов
12. Валентина Захариева Жекова
13. Цветелина Тодорова Тодорова
14. Ридван Асенов Христов
15. Рабие Мустафова Мехмедова
16. Аптиш Мехмедов Османов
17. Фатме Бехчетова Самиева
18. Румен Асенов Ангелов
19. Пакизе Алиева АХмедова
20. Галя Юлиянова Цонева
21. Димитър ИВанов Крачунов
22. Джемиле Февзиева Салиева
23. Емил Друмев Емилов
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24. Емине Таирова Юсменова
25. Емил Алдинов Димитров
26. Тефик Исуфов Тефиков
27. Хасан Юсеинов Мустафов
28. Апти Зекимюренов Абрахимов
29. Кирил Димитров Димов
30. Алекси Митков Якимов
31. Йовка Костова Георгиева
32. Ава Установа Орцева
33. Айше Мехмедова Салиева
34. Айше Мусова Дъбова
35. Лиза Гицова Методиева
36. Ана Георгиева Дякова
37. Катина Стоянова Иванова
38. Бонка Христова Николова
39. Илия Райков Илиева
40. Мара Кирилова Андреева
41. Фиданка Христова Михайлова
42. Мария Йорданова Миленова
43. Косю Борисов Косев
44. Росица Тодорова Стоянова
45. Анита Александрова Тотева
46. Ралица Веселинова Йовчева
47. Фатме Акиова Шенева
48. Айше Исуфова Велиева
49. Мария Недева Радоева
50. Нели Димитрова Господинова

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

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

Отпуска парични помощи на така прочетените от д-р Колева граждани:

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

Гласуваме ЗА:

ЗА - 24
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 252    
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:

1. Анка Ангелова Станева - 140 лева
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2. Стефан Радков Станков - 100 лева
3. Мюрвет Алиева Ибрямова - 150 лева
4. Юсеин Мехмедов Юсеинов - 140 лева
5. Валя Недкова Христова - 250 лева
6. Бойка Орлинова Ангелова - 150 лева
7. Ивайло Павлов Иванов - 150 лева
8. Гюлжан Басриева Ибрямова - 100 лева
9. Белчин Маргаритов Асенов - 100 лева
10. Стефан Петров Димитров - 100 лева
11. Михаил Ганчев Маринов - 150 лева
12. Ремзи Мехмедов Юсменов - 50 лева
13. Сюлбие Мехмедова Алиева - 100 лева
14. Анка Андреева Йорданова - 100 лева
15. Огнемир Мариев Атанасов - 100 лева
16. Бистра Петрова Димитрова - 100 лева
17. Мелиха Ахмедова Асанова - 100 лева
18. Назиле Мехмед Ахмедова - 60 лева
19. Стефан Йорданов Рачев - 100 лева
20. Хава Мустафова Мехмедова - 150 лева
21. Хава Салихова Хаджийска - 150 лева
22. Ебайзер Хасанов Ахмедов - 150 лева
23. Исмаил Исмаилов Алиибрямов - 100 лева
24. Юлиян Цонев Енчев - 250 лева
25. Огнян Кънчев Пантов -   50 лева
26. Красимир Петров Недялков - 250 лева
27. Фатме Шукриева Мехмедова - 200 лева
28. Георги Ангелов Иванов - 100 лева
29. Мирослав Алиев Маринов - 100 лева
30. Ана  Ангелова Николова - 150 лева
31. Даринка Петкова Маринова - 100 лева

ІІ. За доуточняване:

1. Славка Иванова Иванова
2. Събин Михайлов Михайлов
3. Хюсние Шефкетова Ибрямова
4. Иванка Христова Георгиева
5. Валери Михайлов Симеонов
6. Павел Стефанов Николов
7. Седат Мехмедов Хамидов

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

1.Стоян Тодоров Стоянов
2.Анка Асенова Маринова
3.Минка Трухчева Цонева
4.Бонка Ангелова Василева
5.Искрен Асенов Асенов
6.Зекия Хасанова Ахмедова
7.Селиме Селимова Мехмедова

8. Валентин Димитров Петров
9. Иванка Радева Трифонова
10. Марийка Димитрова Стефанова
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11. Юлиян Северинов Алдинов
12. Валентина Захариева Жекова
13. Цветелина Тодорова Тодорова
14. Ридван Асенов Христов
15. Рабие Мустафова Мехмедова
16. Аптиш Мехмедов Османов
17. Фатме Бехчетова Самиева
18. Румен Асенов Ангелов
19. Пакизе Алиева АХмедова
20. Галя Юлиянова Цонева
21. Димитър ИВанов Крачунов
22. Джемиле Февзиева Салиева
23. Емил Друмев Емилов
24. Емине Таирова Юсменова
25. Емил Алдинов Димитров
26. Тефик Исуфов Тефиков
27. Хасан Юсеинов Мустафов
28. Апти Зекимюренов Абрахимов
29. Кирил Димитров Димов
30. Алекси Митков Якимов
31. Йовка Костова Георгиева
32. Ава Установа Орцева
33. Айше Мехмедова Салиева
34. Айше Мусова Дъбова
35. Лиза Гицова Методиева
36. Ана Георгиева Дякова
37. Катина Стоянова Иванова
38. Бонка Христова Николова
39. Илия Райков Илиева
40. Мара Кирилова Андреева
41. Фиданка Христова Михайлова
42. Мария Йорданова Миленова
43. Косю Борисов Косев
44. Росица Тодорова Стоянова
45. Анита Александрова Тотева
46. Ралица Веселинова Йовчева
47. Фатме Акиова Шенева
48. Айше Исуфова Велиева
49. Мария Недева Радоева
50 .Нели Димитрова Господинова

Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред.
18. Учредяване право на надстрояване на съществуваща двуетажна масивна сграда 
с административен адрес ул. „Дряновска” № 45а, гр. Попово с идентификатор № 
57649.503.1631.4 по кадастрална карта за земеразделяне на гр. Попово, построена 
върху общинска земя.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Тази докладна е една от тези, които влязоха допълнително по дневния ред. Само 
комисията на г-жа Денева я е разгледала. 
Адв. Росица Денева – общински съветник

ПК с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам проекта за решение:
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На основание чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1, чл.49, ал.1 от 
НРПУРОИ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ

         1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право 
на  надстрояване на трети етаж със застроена площ от 652 кв.м., съгласно одобрен 
идеен 
проект на 20.03.2013г., на двуетажна масивна сграда с идентификатор 
№57649.503.1631.4 по кадастрална карта на землище гр.Попово, ул.„Дряновска” 
№45а, закупена с право на строеж върху общинска земя, собственост на 
„Десислава” ЕООД гр.София . 
        2. Одобрява цена от 18 200 лева за правото на надстрояване.
        3. Сключването на договор за учредяване на правото на надстрояване да стане 
след извършване на всички дължими плащания от „Десислава” ЕООД гр.София.

Имате думата за въпроси по докладната записка. Не виждам желаещи.

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

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

ЗА - 26
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ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 253     

На основание чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1, чл.49, ал.1 от 
НРПУРОИ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ

         1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право 
на  надстрояване на трети етаж със застроена площ от 652 кв.м., съгласно одобрен 
идеен 
проект на 20.03.2013г., на двуетажна масивна сграда с идентификатор 
№57649.503.1631.4 по кадастрална карта на землище гр.Попово, ул.„Дряновска” 
№45а, закупена с право на строеж върху общинска земя, собственост на 
„Десислава” ЕООД гр.София . 
        2. Одобрява цена от 18 200 лева за правото на надстрояване.
        3. Сключването на договор за учредяване на правото на надстрояване да стане 
след извършване на всички дължими плащания от „Десислава” ЕООД гр.София.

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

Адв. Росица Денева – общински съветник 
Нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение.
На основание  чл.17, ал.1,т.6  и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският 

съвет

РЕШИ

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегията за местно развитие на 
Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект 
„Привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. на 
МРРБ и ДАЗД на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. 
„Земеделска“ и детска площадка на ул. „Каломенска“ кв. 20” на обща стойност до 58 
676 лв.

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

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата за въпроси по докладната записка. 

Никола Тошков – общински съветник
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Аз искам да внесем малко пояснение на ул. Каломенска – къде точно там. Мисля, 
че е важно хората да знаят. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Те следващите три докладни са идентични. Преди 6 години направихме всичко 
възможно по тази програма Лидер, по която работи в ЕС и в България бяхме едни от 
първите, които се преборихме. Каква е причината фонд Земеделие и Министерството на 
земеделието дълги години, последните години да не дават ход на тази програма и да не 
финансират. Сега се получава така, че ние имаме готови проекти  за финансиране, а 
трябва за следващата година без да сме изпълнили проектите от предната година да ги 
одобряваме отново, да правим проекти, и да тръгваме да кандидатстваме за средства. Аз 
мисля ,че тази програма се отпушва вече, не мога да твърдя дали умишлено или не до 
сега е била задържана, но Община Попово бяхме от първите. Мен какво ме притеснява –
тук пред вас са освен детските площадки и спортната зала „Тодор Янев” за ремонт със 
дофинансиране от страна на общината, също и тук е по „Мара Тасева” по градска среда 
направихме една алея, по зеленото пространство, сега трябва да направим подходите към 
блоковете. Освен това по Панайот Хитов има повреден тротоар, Генерал Баранов, улица 
Македонска – стойността който ни позволява проекта е 117 , а ние още допълнително 
трябва още 200-300 хиляди от собствени средства да отделим. Така е и с детските 
площадки, така е и с „Тодор Янев”. Тъй като срокът е 15 април, затова се налага сега да 
бъдат внесени в ОбС. Инж. Николов, допълнително ще ви даде разяснения. А аз се 
безпокоя и съжалявам, че една голяма част от средствата, които са за частна инициатива, 
за бизнесмени на наша територия, хора които могат да се възползват от тази програма 
ЛИДЕР не правят проекти. Каква е причината, може би работата до сега с фонд 
Земеделие, прекарването през иглени уши. Не е така например в Австрия, където 
ходихме. Групата местната инициативна – тя си одобрява проектите, тя си ги финансира, 
тук отново по български първо ние одобряваме проектите, после ги внасяме в МЗ и се 
получава една тежка процедура. Отново чакаме от тях да бъдат одобрени и 
финансирани. Нещо, което фонд Земеделие си го прави директно. Изкривен е замисъла 
на ЕС за МИГ-овете да им се даде възможност за решаване на местни проблеми. Още 
веднъж казвам Магдалена Радева се притеснява и ръководството, че няма постъпили 
проекти за финансиране от местния бизнес. Дали са земеделци, дали промишленост, 
дали хранително преработвателна, дали строителство – няма проекти, и ще се окаже, че 
ние ще трябва да връщаме пари по тази МИГ.
Инж. Николай Николов – общинска администрация

Три са проектите – първо трябва да ви кажа, първия проблем, г-н Кмета каза –
няма желаещи да кандидатстват. Общината закъснява  с това, което сега внасяме и ще 
бъдем сигурно в нарушение, защото за 15 дни трябва да авторизираме тези проекти, 
тоест да намерим проектанти, които да авторизират това, което общината по служебен 
път е направила като проекти и сметки. Това може да стане с обществена поръчка, тъй 
като вие на миналата сесия гласувахте Програма за проектиране, която трябва да се 
натрупа с тези проекти. Ако обявяваме обществена поръчка обяснихме на всички, че 
това не може да стане до 15 април. Това по някакъв начин трябва да бъде преодоляно, за 
да може ние до 15 април да авторизираме проектите, които ние сме подготвили за тези 
три проекта. 

Малко по-подробно за тези обекти: Знаете, че миналата година възстановихме 
алеята, която вързва Градската градина с града по улица Мара Тасева. Блоковете, които 
са строени в този квартал в карето между Мара Тасева, Генерал Баранов, Панайот Хитов 
и улица Бенковска са строени преди 35 години. Всички тротоарни и пешеходни настилки 
в тази зона за компрометирани ...................................................................................................
Предвиждаме изцяло нови тротоари по Мара Тасева – южния тротоар, по Генерал 
Баранов и вътрешно кварталните пространства в това каре. Тук предвиждаме и частично 
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озеленяване, възстановяване на розовите и зелените площи в този район като разбира се 
трябва част от сумата да бъде съфинансирана от общината.

На второ място има възможност по тази програма да се финансират детските 
площадки. Пак тук сме ви информирали преди две заседания, че ние сме изготвили една 
Наредба № 1 – цялостно възстановяване на детските площадки в град Попово като те са 
разделени на две – детски площадки в детските градини и детски площадки в град 
Попово. С общинския бюджет предвиждаме поетапно възстановяване на  една площадка 
в детска градина и една в града. С тази програма предвиждаме възстановяване на две 
площадки – едната се намира в началото на град Попово до жилищния блок, който е 
западно от керамична фабрика, последния блок по ул. Каломенска. Зад него има една 
съществуваща детска площадка, която предвиждаме да се възстанови. Имаше полемика, 
дали да се възстанови тази площадка, или да се изгради друга, която да се намира до 
трафопоста в кв. 96, южно от последните панелни блокове на бул. България. Но тъй като, 
ако изградим там площадка, децата които са северно от бул. България – майките трябва 
да пресичат главната улица, която е с интензивно движение, а основната част от деца са 
в този квартал, са прецени, че тази площадка е по-добре да бъде възстановена, отколкото 
да се изгради нова.

Втората площадка е в малцинствения квартал, там където има концентрация на 
деца. Там се обсъждаха два варианта на площадка – едната до високите блокове, горе в 
квартала – там имаше една съществуваща площадка, от която са останали само едни 
железа, не отговаря на никакви изисквания и втората площадка е до Руския паметник –
на входа от лява страна имаше детска площадка в парковата среда, която също не 
отговаря на изискванията. Прецени се, че там е по-добре да бъде възстановена тази 
площадка, като заедно с нея предвидим и известно възстановяване на района на 
парковата среда около Руския паметник. 

Третия обект е спортната зала. Да се надявам, че в най-скоро време кмета ще 
може да подпише договор и ще стане реалност финансирането на първия етап от залата, 
който предвижда изцяло саниране на тази зала, а това обхваща цялостно изграждане на 
нов покрив, топлоизолация и подмяна на дограмата, като парите до тук стигат със 
съфинансиране от общината. На втория етап се предвижда евентуално отопление на 
залата, възстановяване на настилката и на нейното осветление вътре в залата. Парите са 
минимални – 50 000, ние с проекта сумата ще надхвърли 100 000 и ще се наложи 
дофинансиране от общината, като за този проект трябва да се изготви подробен проект 
за отоплението на залата. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Благодаря на г-н Николов.
Мая Димитрова – общински съветник

Може би аз не съм разбрала правилно, но това което ние обсъждахме в нашата 
комисия е, че проектите и по-специално Спортната зала втори етап няма дофинансиране 
от общината. Ако има такова е редно поне да бъде записано в какъв процент ще бъде. 
Инж. Николай Николов – общинска администрация

В два варианта е изготвен проекта при нас. Има вариант по-добър, в който се 
предвижда цялостно отопление с газификация на залата, цялостно възстановяване на 
санитарните възли, осветление, вентилация и настилки в залата. Втория вариант, който е 
внесен тук е без финансиране, но той ще бъде орязан на 70 %, тоест няма да бъдат 
изпълнени някои екстри, които предвиждат залата на 100 % да бъде направена и тогава 
да си пожелаваме вече изграждане и финансиране през следващия етап на една 
многофункционална зала с зрителски места, която да отговаря на нуждите на нашия 
роден град. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли? Не виждам.
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Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.

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

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 254     

На основание  чл.17, ал.1,т.6  и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 313 
„Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегията за местно развитие на 
Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект 
„Привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. на 
МРРБ и ДАЗД на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. 
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„Земеделска“ и детска площадка на ул. „Каломенска“ кв. 20” на обща стойност до 58 
676 лв.

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

Преминаваме към двадесета точка от Дневния ред.
20. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските 
райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна 
група 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл.17, ал.1,т.6 и т.10 и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, 
Общинският съвет

РЕШИ

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по „Мярка 321 
„Основни услуги за  населението и икономиката в селските райони” от 
„Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група –
Попово”, за финансиране на проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” 
гр.Попово – ІI етап”  на обща стойност до 117 188 лв.

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

Въпроси имате ли? Няма.

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 255    
На основание чл.17, ал.1,т.6 и т.10 и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският 

съвет

РЕШИ

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по „Мярка 321 
„Основни услуги за  населението и икономиката в селските райони” от 
„Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група –
Попово”, за финансиране на проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” 
гр.Попово – ІI етап”  на обща стойност до 117 188 лв.

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

Преминаваме към двадесет и първа точка от Дневния ред.
21. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от 
„Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група –
Попово” . 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово

Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл.17, ал.1,т.6  и  във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският 

съвет

РЕШИ

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 322  
„Oбновяване и развитие на населените места” от „Стратегията за местно развитие 
на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект 
„Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от 
улици: „П. Хитов“, ”Ген. Баранов“, „Македонска“ и „М. Тасева“/  на обща 
стойност до 117 188 лв. 
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за 
развитие на Община Попово 2007-2013”. 

Въпроси има ли? Не виждам.



54

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 256    
На основание чл.17, ал.1,т.6  и  във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският 

съвет

РЕШИ

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 322  
„Oбновяване и развитие на населените места” от „Стратегията за местно развитие 
на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект 
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„Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от 
улици: „П. Хитов“, ”Ген. Баранов“, „Македонска“ и „М. Тасева“/  на обща 
стойност до 117 188 лв. 
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на “Плана за 
развитие на Община Попово 2007-2013”. 

Преминаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред.
22. Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за 
урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, 
ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-3732,ХХІІ-3221; План схеми 
на инженерната инфраструктура и транспортно комуникационна схема и 
изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А до О.Т. 58 и създаване на 
нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. Попово – промишлена 
зона.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Тази точка не е разглеждана. Давам думата на д-р Веселинов да даде разяснение по тази 
точка.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

На времето направихме разпределение на урегулирани поземлени имоти на 
територията на землището на бившия МЕТЕОР, тъй като е голямо ,не нужно и 
собственика желаеше да го продаде така както са имотите. Оказа, се обаче, че една част 
от тези имоти нямат обществен достъп – инфраструктура улична регулация. Това се 
касае именно за това одобряване на улична регулация покрай съществуващата ЖП 
линия, архитекта е направил схема за изграждане на улица, която да стигне и до имотите 
в задната част на двора на МЕТЕОР. Това е и предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и 

чл. 21 ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет

РЕШИ

1. Общински съвет Попово одобрява Подробния устройствен план - план за 
регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-
3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-
3732,ХХІІ-3221; План схеми на инженерната инфраструктура и транспортно 
комуникационна схема и изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А 
до О.Т. 58 и създаване на нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. 
Попово – промишлена зона.

2. Решението да се съобщи по реда на чл. 129 ал.- 1 от ЗУТ чрез обнародване в ДВ.
3. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 от ЗУТ пред 

Административен съд гр. Търговище в 14 дневен срок от датата на обнародване в ДВ.

Имате думата за въпроси.
Тодор Тодоров – общински съветник

Въпроса ми е само терена на тази улица  общински ли е, или е на МЕТЕОР, ако не 
е на МЕТЕОР те ще заплатят ли или какво става? Тази улица е с определена квадратура. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово

Ние не правим отчуждителна процедура. Ние прокарваме публична общинска 
инфраструктура върху наша собственост и няма как да караме граждани или фирми да 
ни плащат за това, че правим регулация към техните имоти. То е наше задължение, а там 
има и общински парцели. Знаете преди години гласувахме за един инвеститорски 
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интерес на немци, после те изгубиха интерес и сега си седи общински парцел без да е 
продаден.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси има ли ? Няма. 

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

Гласуваме ПОИМЕННО:

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

ЗА - 25
ПРОТИВ -    0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    0

Решението се приема.

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 257    

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и 
чл. 21 ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет
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РЕШИ

1. Общински съвет Попово одобрява Подробния устройствен план - план за 
регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-
3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-
3732,ХХІІ-3221; План схеми на инженерната инфраструктура и транспортно 
комуникационна схема и изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А 
до О.Т. 58 и създаване на нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. 
Попово – промишлена зона.

2. Решението да се съобщи по реда на чл. 129 ал.- 1 от ЗУТ чрез обнародване в ДВ.
3. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 от ЗУТ пред

Административен съд гр. Търговище в 14 дневен срок от датата на обнародване в ДВ.

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

Няма постъпили питания 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам двадесетото
заседание на Общински съвет Попово.

Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

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

                                   / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

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

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

Гл. специалист „ОбС”: ................................................
                    / Н. ЗДРАВКОВА /
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ПРОТОКОЛ    № 20

Днес 28.03.2013 г. / четвъртък /  в  залата на втория етаж на Община  Попово се проведе двадесетото  заседание на ОбС – Попово.

Заседанието започна в 9.00 часа.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Откривам двадесетото  заседание на ОбС Попово.

На заседанието присъстват Кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмета Eмел Расимова,  служители от общинската администрация, журналисти.


Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинските съветници  Ивелина Андреева и Стефан Иванов.

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

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

Учредяване право на надстрояване на съществуваща двуетажна масивна сграда с административен адрес ул. „Дряновска” № 45а, гр. Попово с идентификатор № 57649.503.1631.4 по кадастрална карта за земеразделяне на гр. Попово, построена върху общинска земя.


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


Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово” .


Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово” . 


Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-3732,ХХІІ-3221; План схеми на инженерната инфраструктура и транспортно комуникационна схема и изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А до О.Т. 58 и създаване на нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. Попово – промишлена зона.


Предлагам те да влязат като точки 20, 21, 22, 23 и 24 в Дневния ред.


Никола Тошков – общински съветник



Аз нямам нищо против тези точки. Понеже имам докладна записка в проекта за дневен ред, искам да кажа, че след среща с г-жа Дарина Димитрова, за която и благодаря, тя беше достатъчно изчерпателна, установихме, че в Наредбата на Община Попово, за разлика от съседни нам общини, Общината си е свършила достатъчно добре работата и не трябва да произлизат притеснения относно тази наредба, поради които аз пуснах тази докладна записка. За по-добрата работа на ОбС аз оттеглям тази докладна записка. Предлагам да не се гласува в дневния ред моята докладна записка.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Благодаря на г-н Тошков. 18-та точка отпада от дневния ред.

Стефан Рачев – общински съветник 



Аз също имам докладна записка, която също оттеглям от Дневния ред.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



17 точка от дневния ред също отпада. 

В такъв случай предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред след направените промени.

1. Дейността на Общинско предприятие – „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство  при Община Попово” .


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


3. Приемане на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие 2007-2013 година”.


4. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в община Попово за 2012.


5. Кандидатстване за финансиране с проект по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.


6. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”.


7. Утвърждаване списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г.


8. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на концесия на обект яз. „ПОМОЩИЦА” с. Помощица, община Попово.


9. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на концесия на обект риб. „НЕВСКИ”, кв. Невски, гр. Попово.


10. Откриване на процедура за приватизация на незавършен обект на строителство, общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.


11. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в община Попово през 2013 г. и одобряване на оценки за учредяване право на строеж и продажба на сглобяеми къщи като материали чрез публичен търг.


12. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Попово през 2013 година.


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


14. Приемане на годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община Попово за 2012 година. 


15. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 г. в Община Попово.


16. Вземане на решение от ОбС за внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на САБРИЕ ФЕВЗИ ИБРАХИМ.


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


18. Учредяване право на надстрояване на съществуваща двуетажна масивна сграда с административен адрес ул. „Дряновска” № 45а, гр. Попово с идентификатор № 57649.503.1631.4 по кадастрална карта за земеразделяне на гр. Попово, построена върху общинска земя.


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


20. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово” .


21. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово” . 


22. Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-3732,ХХІІ-3221; План схеми на инженерната инфраструктура и транспортно комуникационна схема и изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А до О.Т. 58 и създаване на нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. Попово – промишлена зона.


23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.`


Преминаваме към гласуване на Дневния ред.

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

Гласуваме ЗА:


ЗА


-
 27



ПРОТИВ

-
   0



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-
   0

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !


Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред  

1. Дейността на Общинско предприятие – „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство  при Община Попово” .


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



ПК проведе своето редовно заседание на 26 март. Присъстваха и петимата членове на комисията. Участие взеха и представители на общинска администрация. С пет гласа ЗА ПК 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



ПК вчера от 16 часа проведе своето заседание в пълен състав. Присъстваха от общинска администрация представители от всички направления на гледания Дневен ред. След обсъждане на точките по първа точка комисията с 5 гласа ЗА ПК подкрепя 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



Нашата комисия проведе своето заседание на 26 март. Комисията заседава в състав от трима човека и в присъствието на представители от общинската администрация. По тази точка от дневния ред ПК 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 адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия заседава в понеделник 25 март. В началото бяхме в намален състав от 3-ма души и гласовете ни са два ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Смятам да посоча, че законното основание, което е посочено в проекта за решение чл. 53 и чл. 55 от ЗОС е правилно цитиран. Съгласно тези разпоредби Общинското предприятие може да осъществява дейност по управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, както и предоставяне на свързаните с тях услуги на населението. Представяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности необходими за задоволяване потребностите на общината и на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, каквото ще направим ние днес. Съгласно чл. 55 от ЗОС директорите на общинските предприятия се назначават от кмета на общината по определен от ОбС ред, каквото е съгласно Правилника на Общинското предприятие – „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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


На основание чл. 53 и чл. 54 от ЗОС, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл. 17 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, чл. 28 от ЗОБ и чл. 25 от НРПУРОИ, Общинският съвет


РЕШИ


1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”, съгласно Приложение 1.


2. Определя Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”, финансирано от общинския бюджет, като Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


3. Приема План-сметка за приходите и разходите на Общинското предприятие за периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г., съгласно Приложение 2.


4. Упълномощава Кмета на Общината със заповед да предостави за безвъзмездно ползване и управление на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово” закупените материални активи, оборудване и компютърна конфигурация по проект BG051PO001-5.1-02-0017 „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на социално предприятие в Община Попово”, договор № BG051PO001-5.1-02-0017-C0001, както и други движими и недвижими вещи, общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността на Общинското предприятие.


5. Възлага на Кмета на Общината да назначи директор на Общинското предприятие по реда на Кодекса на труда.


Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка.

Преминаваме към гласуване на решението по докладната.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:



1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА


14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА




ЗА



-
 27




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0

Решението се приема !


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 236    


На основание чл. 53 и чл. 54 от ЗОС, във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, чл. 17 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, чл. 28 от ЗОБ и чл. 25 от НРПУРОИ, Общинският съвет


РЕШИ


1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”, съгласно Приложение 1.


2. Определя Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово”, финансирано от общинския бюджет, като Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.


3. Приема План-сметка за приходите и разходите на Общинското предприятие за периода от 01.04.2013 г. до 31.12.2013 г., съгласно Приложение 2.


4. Упълномощава Кмета на Общината със заповед да предостави за безвъзмездно ползване и управление на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство при Община Попово” закупените материални активи, оборудване и компютърна конфигурация по проект BG051PO001-5.1-02-0017 „Нови възможности и насърчаване на лица от рискови групи чрез създаване на социално предприятие в Община Попово”, договор № BG051PO001-5.1-02-0017-C0001, както и други движими и недвижими вещи, общинска собственост, необходими за осъществяване на дейността на Общинското предприятие.


5. Възлага на Кмета на Общината да назначи директор на Общинското предприятие по реда на Кодекса на труда.


Преминаваме към Втора точка от Дневния ред.

2. 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 „Здравеопазване, околна среда и социална политика”

Д-р Ганка Колева – общински съветник



С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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

Иван Неделчев – общински съветник



С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ПК подкрепя предложението за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветник



С два гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ гласува ПК по тази докладна записка.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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

Адв. Росица Денева – общински съветник



С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекта за решение. Като ОбС може да одобряваме компенсирани промени в капиталовите разходи, както и между отделните обекти, финансирани със средства на целевата субсидия, определена в чл. 10 ал. 1 като промените се одобрявам само в рамките на бюджетната година. Това е съгласно ЗДБРБ за 2013 година. От общинските бюджети могат да се извършват капиталови разходи над размера на целевата субсидия, определен с чл10 ал. 1, ако източник за финансиране са средства от местните данъци и такси и други неданъчни приходи, каквото е и предложението за решение.


С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ е становището на нашата комисия.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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

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


РЕШИ

1. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 „Приходи от продажби на земя” с 300 000 лева.


2. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2013 г. § 55-01 за  Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение” със сумата 300 000 за сметка на Местни дейности.

3. Средствата за увеличенията да се отразят по съответните приходни и разходни параграфи и дейности в Инвестиционната програма и бюджета на Общината за 2013 година.


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

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


Гласуваме ПОИМЕННО:



1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА

3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА


14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА




ЗА



-
 27




ПРОТИВ


-
  0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
  0 

Решението се приема !


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 237   


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


РЕШИ

1. Завишава се приходната част на бюджета за местни дейности § 40-40 „Приходи от продажби на земя” с 300 000 лева.


2. Завишава се Капиталовия трансфер в Инвестиционната програма за 2013 г. § 55-01 за  Функция 4 „Здравеопазване”, Дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение” със сумата 300 000 за сметка на Местни дейности.

3. Средствата за увеличенията да се отразят по съответните приходни и разходни параграфи и дейности в Инвестиционната програма и бюджета на Общината за 2013 година.

Преминаваме към трета точка от Дневния ред.

3. Приемане на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие 2007-2013 година”.


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


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


Д-р Ганка Колева – общински съветник



С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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

Иван Неделчев – общински съветник



С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ПК подкрепя предложението за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветник



С три гласа ЗА в подкрепа на докладната записка..

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Адв. Росица Денева – общински съветник



С два гласа ЗА и трима ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя докладната. Въпреки това, обаче Закона за регионалното развитие ни указва, че като ОбС ние трябва да гласуваме предоставената докладна и да стане решение, тъй като съгласно чл. 23 кмета на общината представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план за развитие 2007 – 2013 година” за одобряване от ОбС, като общинския план за развитие се отчита чрез годишните доклади. За наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие по чл. 91 ал. 2 на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие. А съгласно чл. 91 от този закон Кмета на общината организира наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие. Годишния доклад се изготвя по определения от кмета на общината ред и се одобрява от ОбС по предложение на кмета и Годишния доклад се изготвя и внася за одобряване от ОбС до 31 март на всяка следваща година в какъвто момент се намираме сега на днешната сесия.

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 е три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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

На основание чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР и чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА , Общинският съвет


РЕШИ


1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2012 г. на „Общинския план за развитие 2007-2013 г.”


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


Тодор Тодоров – общински съветник 



Уважаеми колеги, доклада според мен е направен много добре. Искам да поздравя екипа, който го е съставил. Аз мисля, че този доклад трябва да бъде настолен за всеки един общински съветник. Не виждам колко от колегите го имат пред тях, колко са го гледали, но той мисля че е едно от най-важните неща, които трябва да се гледат. Какво ми прави впечатление. Винаги първата част е много по-малка, но тя е по-страшната. По-страшната е, че ние задълбочаваме обезлюдяването на нашата община. Виждам, че има разлика принципа на преброяване и регистрация с около 5 хиляди души, но ако запишем, че по преброяване е 28775, % на намаляване на населението ще стане още по-фрапиращ отколкото е даден в доклада, не 21.7 %, а ще отиде доста по-нагоре. Това наистина е притеснително, и аз мисля, че това е критерия, по който ние трябва да оценяваме нашата работа и работата на общинска администрация. По-нататък изселени – 436, заселение – 354 - - 82, не мислех, че сме толкова зле, като се сравняваме  с другите общини от нашата област, защото Търговище са – 178. Страшното става малко по-нататък на стр. 5. Ние имаме естествен прираст – 311.  Търговище имат – 265, макар че са почти два пъти по-голяма община от нас. Всички останали са много по- надолу от нас - -51 Антоново, там наистина хората са много по-малко. Хайде да се сравняваме с Търговище, какво става. Това е много тревожен факт.и мисля, че това е нещо, на което трябва да се обърне много сериозно внимание. Ние си губим хората. Вярно, че след 15 страници нататък започваме да говорим за програмите, за средствата, които сме привлекли, това разбира се е много хубаво, и нека така да бъде, но нека тези средства, които привличаме да направят така, че тези хора да не намаляват толкова рязко и толкова страшно. Това е нещото, което ме притеснява, защото всичкото което се прави на територията на дадена община е в името на човека и за благото на човека. И когато човек получава достатъчно внимание струва ми се, не трябва да бъде толкова рязко спаднал естествения прираст в община Попово. Благодаря ви. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово



Уважаеми дами и господа общински съветници, господин председател,


Да, тревожно е, и хубавото, че ние през последните години не сме спрели да привличаме средства от ОП и да подобряваме условията на живот и по този начин косвено да правим по-добра среда за живеене на хората в община Попово. Но какви са фактите г-н Тодоров. Бесен съм, защото ето сега  получавам писмо, с което ни съобщават след 6 месеца мълчание, че 28-те милиона, които тупкаха топката за втория етап ВиК няма да ни бъдат дадени, а ще продължим разговорите в следващия програмен период. Аз затова излязох – да проведа разговор с Министерството на екологията. Кой стопира Попово? И защо го стопира? И до кога ГЕРБ ще дели общините на наши и чужди? Колкото и да ми се смеете фактите са красноречиви. На нас до този момент управлението на ГЕРБ не ни е дало една стотинка. Ако някой има повод да каже – нека. Парадокса е миналата седмица. Преди година и половина кметствата кандидатстваха за тези минимални средства за подобряване на средата, в която живеят с проекти до 10 000 лева. Нито едно кметство не получи парите. Парите си ги получиха кметства от общини на ГЕРБ. Направих нужното и общинската администрация подготви на Еленово и Дриново – там където са кметовете на ГЕРБ проекти, защото другите кметове се оправят и правят проекти много по-добри с привлечени специалисти. Резултата какъв е – даде се само на Еленово, на Дриново, на лошите проекти, изготвени не от специалисти, а административно, служебно направени и на Зараево – на кмета на Касим Дал. Това е. А другите 12 кметства ? И аз питам Стефан Иванов и вас, защо бе? Там не живеят ли хора? Каква беше причината проекта за развитие на Дриново и Кардам да бъде върнат от 20 милиона. Ами не сме общината, спечелили изборите и не е кмета от ГЕРБ. Защо се върна при проведена процедура – Посабина за подобряване на условията на възрастните хора проекта за 2 милиона с избран изпълнител, го върнаха назад ? Защо не се разплати 3 години проекта САПАРД, а ни караха да влизаме в тази криза, за блокиране на сметки и разпродаване на имущество докато спечелим делото? И продължават да не разплащам милион и деветстотин. Да завел съм в градска прокуратура София наказателно производство против изпълнителния директор на САПАРД. Както на мен ми правиха прокурор Трифонов неизпълнение на съдебно решение – два пъти за блок 105. По същия начин съм завел, да видим престъпление по служба дали ще му бъде повдигнато наказателно производство? Неразплатени – един милион и двеста хиляди – градска среда до този момент – не ни ги плащат. И Стефан Иванов казва – ми мен ме безпокои състоянието на финансирането. Неразплатени милион и половина – четвъртокласна пътна мрежа, вече сме завели съдебен иск. 


Изваждане на МБАЛ Попово от списъка на регионалното развитие, където можехме да получим тези 5 милиона с проект, а не да отидат в Омуртаг и парите, които сега тепърва ще плащаме са за наша сметка, а можехме да ги вземем от регионалното развитие.



Всички тези проблеми ви ги казвам, за да не се правим на велики, а да посрещнем реалността такава каквато е била последните три години. Защото съм мълчал, стискал съм зъби и ако Премиера на околовръстния ми прошушна – „похвали ме и аз ще те похваля” съм го казал само в интерес да има добри обноски и оптимизъм, а 400 000 лева, които обеща за градската градина и спортната зала, така и не ги даде. 


Ето – факти, които община Попово, жителите на Попово са орязани, само защото не са от ГЕРБ. А иначе, програмата такава или не каквато ви харесва е на ваше разположение. Гласувайте я. Но не можем да говорим, че хората напускат града, да правим сравнения с Търговище и там е същото. Там поне не си бият главата в стената и не кандидатстват с проекти. 


Но когато има политическо преднамерено действие към определени общини, аз не мога да се съглася, че това е най-доброто за хората, които живеят на тази територия.


А преднамереното действие на ГЕРБ 4 години беше фрапиращо.

Тодор Тодоров – общински съветник



Искам думата за реплика.  Предната сесия г-н Веселинов каза, че не трябва да се връщаме назад, не трябва да говорим по този начин. Забрави го тази сесия и започнахме отново да оплюваме правителството. Мисля, че сме в предизборна ситуация, нека хората да кажат какво управление искат и дай боже то да е добро за Попово, това което ще дойде след тези избори, които ще са на 12 май. 



Аз искам, обаче отново да се върна към доклада. Аз казах, че той е много добре направен и искам още веднъж да поздравя екипа. По времето на управлението на тройната коалиция се хвалехме, че вкарваме 100 милиона в Попово. Тогава никой не ни спираше проектите – те вървяха. Искате ли да ви зачета как е спаднало населението на Попово? То е спадало повече отколкото сега по времето на управлението на ГЕРБ. Това ли е най-важната причина, която изтъкна д-р Веселинов. Всеки има доклада – нека да го види и прочете. Защото тук има диаграми от 2005 година нататък. Тогава, когато не е управлявал ГЕРБ и да видите, че още по-стремглаво е падало населението на Попово. Аз говоря за това, говоря не само какви пари влизат в Попово, а колко те стигат до хората и  хората използват ли ги, и радват ли се те от тези пари? Това искам да кажа, това беше акцента върху който говорих, а не акцентирах върху правителства и политики. Точно за това исках да репликирам, и когато казах, че по-малко хора напускат Попово, отколкото Търговище – 82, а в Търговище са -178 страшното е, че -311 е естествения ни приход, докато в Търговище е – 265 и най-страшното е, че хората умират, а не че напускат община Попово. Благодаря.

Никола Тошков – общински съветник



Уважаеми колеги, явно тук е мястото, където трябва да правим политика и искам да направя една забележка към вашето изказване г-н Кмете. Преди малко казахте кметства в община Попово, които са спечелили проекти споменахте кметства чиито кметове са от ГЕРБ. Кметства като Зараево, където е коалиционен партньор, но защо не казахте кметство с. Козица, което също спечели, защо не казахте проекта в Садина на училището, което също е спечелил. Като ще говорим да говорим всичките неща. Благодаря.

Магдалена Радева – общински съветник


Аз нямам въпрос, само искам да изкажа едно мнение. Господин Тодоров много добре е прочел годишния доклад, но не знам дали си е направил труда да прочете Общинския план за развитие тъй като доклада се изготвя във връзка с изпълнението на този Общински план. И този Общински план естествено има една първа уводна част, която дава демографската характеристика и статистическите данни такива каквито са и естествено в този Годишен доклад те трябва да се актуализират и отразят. Това е една статистика, а самия Доклад обхваща приоритетите, изпълнението на Плана по приоритети и по задачи.

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово



Няма как да не правим политика, извинявайте. Въпреки, че съм си обещал да не се паля на тази сесия, трето денонощие съм на гладна диета.


Кой назначи директорката на училището в Садина, нали вашия инспекторат в Търговище? На кого ги разправяш тези неща? Кметството ли кандидатства или училището? И кмета на Козица към кои е? Не гравитира ли заедно със Зараево. 



Умирали хората, ами умират, защото в болницата – 1 милион задължения. А два милиарда и половина за тези 4 години по закон разбира се Симеон Дянков прехвърли парите от Здравната каса в бюджета за други нужди. Това са пари на хората дадени за здравни отчисления. И ако някой каже, че това което твърдя не е вярно и е глупост – два милиарда и половина. Това ще го чуете, и ще продължавате да го чувате до 12 май. А в същия момент здравеопазването не само в Попово, ами в общински болници и в държавни е в колапс.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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

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


Гласуваме ПОИМЕННО:



1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА

3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЗА



-
  21




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   6


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 238    

На основание чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за приложение на ЗРР и чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА , Общинският съвет


РЕШИ


1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2012 г. на „Общинския план за развитие 2007-2013 г.”


Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.


4. Приемане на Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в община Попово за 2012.


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”  ПК подкрепи предложението за решение. .

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветник



С три гласа ЗА подкрепяме докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Зачитам ви проекта за решение:


На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 52 ал. 9 от ЗУО, Общинският съвет


РЕШИ


Приема Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците в Община Попово за 2012 година.


Имате думата за мнения и въпроси. Не виждам да има желаещи.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


7. Ганка Радева Колева 




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 


8. Георги Петров Георгиев



ЗА


9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



ОТСЪСТВА



19. Найден Иванов Иванов 



ЗА



20. Никола Тошков Неделчев 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



ЗА



-
 19




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   7


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 239  

На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 52 ал. 9 от ЗУО, Общинският съвет


РЕШИ


Приема Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците в Община Попово за 2012 година.


Преминаваме към пета точка от Дневния ред.


5. Кандидатстване за финансиране с проект по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия BG051PO002/13/1.3-07.


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


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 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



......, които всеки един познава добре .

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Всъщност и по двете точки сте с 4 гласа ЗА. Позволете ми да зачета проекта за решение: 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия  BG051PO002/13/1.3-07 на стойност до 80 000 лева. /осемдесет хиляди лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Попово да се изготвят и внесат необходимите документи по изискванията на Програмата най-късно до 10.04.2013 година

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

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА



20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА



ЗА



-
 27




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 240   

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение по приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.3 „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, бюджетна линия  BG051PO002/13/1.3-07 на стойност до 80 000 лева. /осемдесет хиляди лева/.

2. Възлага на Кмета на Община Попово да се изготвят и внесат необходимите документи по изискванията на Програмата най-късно до 10.04.2013 година

Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.


6. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията 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 „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”

Иван Неделчев – общински съветник



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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветник



С три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 7 и чл. 20 от ЗМСМА , Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по „Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Закупуване на специализиран автомобил за нуждите на звено „ДВУИ иЗЖ” с. Медовина” на обща стойност до 60 000 лева.


2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на „Плана за развитие на Община Попово 2007 – 2013 години”.


Има ли други въпроси по точката. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. 


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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ОТСЪСТВА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ЗА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА



20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА



ЗА



-
 27




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 241   

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1 т. 7 и чл. 20 от ЗМСМА , Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по „Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Закупуване на специализиран автомобил за нуждите на звено „ДВУИ иЗЖ” с. Медовина” на обща стойност до 60 000 лева.


2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на „Плана за развитие на Община Попово 2007 – 2013 години”.


Преминаваме към седма точка от Дневния ред.


7. Утвърждаване списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г.


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



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

Адв. Росица Денева – общински съветник



Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. Съгласно ЗОС, а именно посочения чл. 42 ал. 2 жилищата по своето предназначение са за настаняване под наем за граждани с установени жилищни нужди, за продажба, обезщетяване и замяна на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди, ведомствени и резервни. Като се определят от ОбС по предложение на Кмета на Общината и могат да се променят съобразно потребностите на Общината. Предоставянето и използването на общински жилища за нежилищни нужди се забранява. Забраната по ал. 3 не се прилага в случаите, когато Общината разполага със свободни жилища за настаняване, за които няма нуждаещи се граждани отговарящи на условията на чл. 43 и чл. 45. В този случай използването на общински жилища за нежилищни нужди е допустимо след промяна на предназначението им по реда на ЗУТ.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам ви  проекта за решение:


На основание чл. 42 ал. 2 от ЗОС , Общинският съвет


РЕШИ


1. Утвърждава списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г. както следва:


· жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди


-
158 броя


-
за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди




-
19   броя


-
ведомствени жилища




-
 4    броя


-
резервни жилища





-
117 броя


Общ брой жилища






-
298 броя


Промяната на списъка на общинския жилищен фонд за 2013 година е съгласно Приложение № 1



Имате думата за въпроси.


Тодор Тодоров – общински съветник


Нищо против нямам това което е написано в докладната, просто искам едно разяснение какво продаваме ? Виждам на ул. „Барикадна” това е къща, другите апартаменти едностайни, двустайни или четиристайни са.

Георги Любенов – общинска администрация



Първия обект, който е предложен за продажба е къща в „Самарите”, той е от миналата година одобрен от вас, но просто още няма оценка и сме го включили и тази година. Следващия е двустаен апартамент в ЖК „Младост” , гарсониера в ЖК „Младост” също и четвъртия е част от къща на ул. „Барикадна” № 5.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси няма. 

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

Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 27




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 242  

На основание чл. 42 ал. 2 от ЗОС , Общинският съвет


РЕШИ


1. Утвърждава списъка на общинския жилищен фонд за 2013 г. както следва:


· жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди


-
158 броя


-
за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди




-
19   броя


-
ведомствени жилища




-
 4    броя


-
резервни жилища





-
117 броя


Общ брой жилища






-
298 броя


Промяната на списъка на общинския жилищен фонд за 2013 година е съгласно Приложение № 1


Преминаваме към осма точка от Дневния ред.


8. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на концесия на обект яз. „ПОМОЩИЦА” с. Помощица, община Попово.


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


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

Иван Неделчев – общински съветник



С пет гласа  „ЗА”  ПК подкрепи предложението за решение и по двете точки 8 и 9.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветник



Нашата комисия и по двете точки с по 3 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 по 8 и 9 точка с 4 гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Уважаеми колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 213/31.01.2013 г. , протокол от 14.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед № З-13-97/05.02.20123г. на кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет


РЕШИ



1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост яз.”ПОМОЩИЦА”, с. Помощица, общ. Попово, представляващ водна площ, разположени върху имот в землището на с. Помощица кад.№ 000258 с площ 93,926 дка, с ЕКАТТЕ 57501, с АОС№2677/17.02.2000 г. и прилежащ терен имот № 000259 с площ 3,743 дка , с АОС№3183/03.12.2003 г. за изграждане на база за отдих, извън регулация, участника  „БАРТЕКС”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 125581920, адрес на управление  гр. Търговище, бул. „Трайко Китанчев”-47, вх. В, ет 1, ап. 32 представлявано от Галина Георгиева Петкова-Управител, чрез Пълномощника си Диан Николов Георгиев.- 100 точки.


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


2.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1500 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен срок от влизането в сила на концесионния договор.


2.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 1000 лв. Гаранцията/депозита за участие в размер на 1000 лв. се трансформира в такава парична гаранция.


2.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 1800 лв. без ДДС се внася авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ година.


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


2.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от подписването на договора , общо 17400 лв. без ДДС.


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


2.7. Срока на концесията е 35 години.


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


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


4.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 „БАРТЕКС”-ЕООД.


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


4.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.


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


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



Колеги имате думата за въпроси. Няма желаещи.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:

1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА


18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 27


ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 243  

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 213/31.01.2013 г. , протокол от 14.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед № З-13-97/05.02.20123г. на кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет


РЕШИ



1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост яз.”ПОМОЩИЦА”, с. Помощица, общ. Попово, представляващ водна площ, разположени върху имот в землището на с. Помощица кад.№ 000258 с площ 93,926 дка, с ЕКАТТЕ 57501, с АОС№2677/17.02.2000 г. и прилежащ терен имот № 000259 с площ 3,743 дка , с АОС№3183/03.12.2003 г. за изграждане на база за отдих, извън регулация, участника  „БАРТЕКС”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 125581920, адрес на управление  гр. Търговище, бул. „Трайко Китанчев”-47, вх. В, ет 1, ап. 32 представлявано от Галина Георгиева Петкова-Управител, чрез Пълномощника си Диан Николов Георгиев.- 100 точки.


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


2.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1500 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен срок от влизането в сила на концесионния договор.


2.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 1000 лв. Гаранцията/депозита за участие в размер на 1000 лв. се трансформира в такава парична гаранция.


2.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 1800 лв. без ДДС се внася авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ година.


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


2.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от подписването на договора , общо 17400 лв. без ДДС.


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


2.7. Срока на концесията е 35 години.


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


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


4.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 „БАРТЕКС”-ЕООД.


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


4.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.


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


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


Преминаваме към девета точка от Дневния ред.


9. Определяне на спечелил конкурса участник по процедура по отдаване на концесия на обект риб. „НЕВСКИ”, кв. Невски, гр. Попово.


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

Чухме вече становищата на комисиите.


Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 214/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.20123г. на кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет


РЕШИ



1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост риб.”НЕВСКИ”, кв. Невски, гр. Попово, представляващ водна площ, разположени върху имот в землището на кв. Невски,  идентификатор №57649.906.34 , с площ 28,187 дка. , с АОС№2672/15.02.2000 г. и водостопански съоръжения , стена и преливник, участника  „АПОФИС”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202061299, адрес на управление  гр. Попово, ул. „Дряновска”-168, представлявано от Иван Рашков Иванов-Управител, - 32 точки.


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


2.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1000 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен срок от влизането в сила на концесионния договор.


2.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 900 лв. Гаранцията/депозита за участие в размер на 900 лв. се трансформира в такава парична гаранция.


2.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 900 лв. без ДДС се внася авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ година.


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


2.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от подписването на договора , общо 14200 лв. с ДДС.


2.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -2,00 лв. на човек на ден.


2.7. Срока на концесията е 35 години.


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


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


4.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 „АПОФИС”-ЕООД.


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


4.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.


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

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


Имате 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



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА




ЗА



-
 27


ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 244   

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 2 т. 1, чл. 59 , чл.62, чл. 63 и чл. 64 от Закона за концесиите във връзка с чл. 88 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за концесиите, Решение 214/31.01.2013 г. , протокол от 18.03.2013 г. по чл. 48 ал. 2 от Закона за концесиите на комисията назначена със Заповед №З-13-97/05.02.20123г. на кмета на общината и доклада на Кмета на община Попово, Общинският съвет


РЕШИ



1. Определя за концесионер на общински  имот, публична общинска собственост риб.”НЕВСКИ”, кв. Невски, гр. Попово, представляващ водна площ, разположени върху имот в землището на кв. Невски,  идентификатор №57649.906.34 , с площ 28,187 дка. , с АОС№2672/15.02.2000 г. и водостопански съоръжения , стена и преливник, участника  „АПОФИС”-ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 202061299, адрес на управление  гр. Попово, ул. „Дряновска”-168, представлявано от Иван Рашков Иванов-Управител, - 32 точки.


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


2.1. Еднократно концесионно възнаграждение 1000 лв. без ДДС , дължимо в 30 дневен срок от влизането в сила на концесионния договор.


2.2. Гаранция за изпълнение на концесионното плащане е парична гаранция от 900 лв. Гаранцията/депозита за участие в размер на 900 лв. се трансформира в такава парична гаранция.


2.3. Годишно концесионно възнаграждение в размер на 900 лв. без ДДС се внася авансово в срок до 31 Март на календарната година  и се индексира всяка година с индекса на  инфлация, посочен от НСИ, след изтичане на гратисния период от 1/една/ година.


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


2.5. Размер на инвестициите, които ще се вложат в обекта в срок от две години от подписването на договора , общо 14200 лв. с ДДС.


2.6. Такса за предлаганата услуга/Спортен риболов/ -2,00 лв. на човек на ден.


2.7. Срока на концесията е 35 години.


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


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


4.1. Сключи концесионния договор с участника определен за концесионер по т. 1 „АПОФИС”-ЕООД.


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


4.3. Организира контрола по изпълнение на концесионния договор.


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


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


Преминаваме към десета точка от Дневния ред.


10. Откриване на процедура за приватизация на незавършен обект на строителство, общинска собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.


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”  ПК подкрепи предложението за решение.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветн

ПК с  3 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 5 гласа ЗА подкрепяме проекта за решение, тъй като ОбС като орган на приватизация разглежда и приема изготвените по реда на Наредбата за анализ правното състояние приватизационни оценки, каквато ни се предлага с проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


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


На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 1  ал. 2 т. 6  и чл. 32 ал. 3 т. 1 от ЗПСК/Закон за приватизация и следприватизационен контрол/, чл. 2 ал. 1 т. 3, чл. 3 ал. 1, чл. 5, чл. 6 ал. 1, чл. 8 ал. 1, 2 и 3, чл. 9, чл. 16,   чл. 36 ал.1, чл. 37 ал. 1 и чл. 39  от НТК/Наредбата за търгове и конкурси/, Общинският съвет


РЕШИ



1. Приема  приватизационната       оценка  на     обект „ЖИЛИЩА 1 и 2 в строеж, етажи 1 и 2, тяло 2Б”, кв. 42 по плана на с. Водица, общ. Попово- 4020 лв.



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


2.1. Начална  тръжна цена – 4020  лв.


 
2.2. Стъпка за наддаване- 200 лв.

3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.


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


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


3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/ 400,00 лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS SFBG на ОББ-Попово.


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


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


3.6. При  неявявяне на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава  Кмета на Общината по  чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи комисия за провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на второ място   и сключи  договора  за приватизация.



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

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 27




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 245     


На основание чл. 12 ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 1  ал. 2 т. 6  и чл. 32 ал. 3 т. 1 от ЗПСК/Закон за приватизация и следприватизационен контрол/, чл. 2 ал. 1 т. 3, чл. 3 ал. 1, чл. 5, чл. 6 ал. 1, чл. 8 ал. 1, 2 и 3, чл. 9, чл. 16,   чл. 36 ал.1, чл. 37 ал. 1 и чл. 39  от НТК/Наредбата за търгове и конкурси/, Общинският съвет


РЕШИ



1. Приема  приватизационната       оценка  на     обект „ЖИЛИЩА 1 и 2 в строеж, етажи 1 и 2, тяло 2Б”, кв. 42 по плана на с. Водица, общ. Попово- 4020 лв.



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


2.1. Начална  тръжна цена – 4020  лв.


 
2.2. Стъпка за наддаване- 200 лв.

3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.


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


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


3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от тръжната цена/ 400,00 лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG75UBBS80023300135430, BIC код UBBS SFBG на ОББ-Попово.


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


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


3.6. При  неявявяне на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с още 20 дни.
4. Упълномощава  Кмета на Общината по  чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи комисия за провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на второ място   и сключи  договора  за приватизация.


Преминаваме към 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 учредяване право на строеж и продажба на сглобяеми къщи като материали чрез публичен търг.


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

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

Иван Неделчев – общински съветник



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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветн

ПК с  3 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 четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение. Тъй като главното правно основание е чл. 8 ал. 9 от ЗОС искам да дам становище и по точка 12 тъй като в изпълнение на Стратегията по ал. 8 ОбС приема годишна Програма, каквато сме приели ние за управление и разпореждане с имоти общинска собственост по предложение на кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемане на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация и на общинския бюджет. В тази връзка приемете нашето становище на комисията и по следваща точка 12. 

 
Колеги зачитам проекта за решение и давам думата за обсъждане. 

На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.41, ал.2 и чл.37, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.49, ал.1, чл.44, 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: 


          Право на строеж на „Магазин и работилница за шапкарски услуги” със застроена площ 80 кв.м. и разгърната застроена площ 140 кв.м. в ПИ с идентификатор №57649.503.2091  по КК на землище гр.Попово и 4 бр. къщи от олекотени панели като материали, находящи се в жк „Надежда” на гр.Попово.


       2. Одобрява цена за учредяване право на строеж и продажба на вещи частна общинска собственост както следва:


           -  Право на строеж на „Магазин и работилница за шапкарски услуги” със застроена площ 80 кв.м. и разгърната застроена площ 140 кв.м. в ПИ с идентификатор №57649.503.2091  по КК на землище гр.Попово, за който е отреден УПИ І от кв.102а по регулационния план на  гр.Попово, ул.„Калакоч” с начална тръжна цена 4 453.20 лева.


           - Къща от олекотени панели № 53, като материали находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово с начална тръжна цена 1 320 лева. Цената е без ДДС


           - Къща от олекотени панели № 61, като материали находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово с начална тръжна цена 1 100 лева. Цената е без ДДС


           - Къща от олекотени панели № 81 с площ 55 кв.м., като материали находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово  с актуална пазарна цена 1 320 лева. Цената е без ДДС


           - Къща от олекотени панели № 86, като материали находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. с начална тръжна цена 1 130 лева. Цената е без ДДС


       3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване

Имате думата за изказвания. Не виждам желаещи.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ЗА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 27




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 246     


На основание чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.41, ал.2 и чл.37, ал.1 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.49, ал.1, чл.44, 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: 


          Право на строеж на „Магазин и работилница за шапкарски услуги” със застроена площ 80 кв.м. и разгърната застроена площ 140 кв.м. в ПИ с идентификатор №57649.503.2091  по КК на землище гр.Попово и 4 бр. къщи от олекотени панели като материали, находящи се в жк „Надежда” на гр.Попово.


       2. Одобрява цена за учредяване право на строеж и продажба на вещи частна общинска собственост както следва:


           -  Право на строеж на „Магазин и работилница за шапкарски услуги” със застроена площ 80 кв.м. и разгърната застроена площ 140 кв.м. в ПИ с идентификатор №57649.503.2091  по КК на землище гр.Попово, за който е отреден УПИ І от кв.102а по регулационния план на  гр.Попово, ул.„Калакоч” с начална тръжна цена 4 453.20 лева.


           - Къща от олекотени панели № 53, като материали находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово с начална тръжна цена 1 320 лева. Цената е без ДДС


           - Къща от олекотени панели № 61, като материали находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово с начална тръжна цена 1 100 лева. Цената е без ДДС


           - Къща от олекотени панели № 81 с площ 55 кв.м., като материали находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово  с актуална пазарна цена 1 320 лева. Цената е без ДДС


           - Къща от олекотени панели № 86, като материали находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. с начална тръжна цена 1 130 лева. Цената е без ДДС


       3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване

Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.


12. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Попово през 2013 година.


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”  ПК подкрепи предложението за решение.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветн

ПК с  3 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Колеги, зачитам ви проекта за решение:

На основание чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШИ

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Попово през 2013 година, както следва:


В т. А: Имоти, които общината има намерение да предостави под наем и аренда 


- в урбанизираната територия на общината: част от имот с ид. 57649.503.1462 с площ от 3 кв. м.


- имоти извън регулация:


		№

		Населено място

		№ на имот

		Площ/дка

		НТП



		1.

		Садина

		089027

		8,635

		Овощна градина



		2.

		Садина

		089001

		15,758

		Овощна градина



		3. 

		Марчино

		054008

		5,735

		Тр. насаждения



		4.

		Попово, кв. Невски

		Североизточната част от 


57649.906.33

		6,000

		Друг вид поземлен имот





2.
Възлага на Кмета на Общината провеждането на търг с явно наддаване за определяне на наемателите.


Имате думата за въпроси и изказвания . Не виждам желаещи.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ОТСЪСТВА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ОТСЪСТВА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ОТСЪСТВА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ОТСЪСТВА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ОТСЪСТВА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 21




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 247    


На основание чл. 8 ал. 9 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет


РЕШИ

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Попово през 2013 година, както следва:


В т. А: Имоти, които общината има намерение да предостави под наем и аренда 


- в урбанизираната територия на общината: част от имот с ид. 57649.503.1462 с площ от 3 кв. м.


- имоти извън регулация:


		№

		Населено място

		№ на имот

		Площ/дка

		НТП



		1.

		Садина

		089027

		8,635

		Овощна градина



		2.

		Садина

		089001

		15,758

		Овощна градина



		3. 

		Марчино

		054008

		5,735

		Тр. насаждения



		4.

		Попово, кв. Невски

		Североизточната част от 


57649.906.33

		6,000

		Друг вид поземлен имот





2.
Възлага на Кмета на Общината провеждането на търг с явно наддаване за определяне на наемателите.


Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.


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


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

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

Иван Неделчев – общински съветник



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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



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


Магдалена Радева – общински съветн

ПК с  3 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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за решение. Необходимо е да цитираме чл. 41 от ЗОС и чл. 35 от които става ясно, че разпоредителните сделки с имоти и вещни права върху имоти общинска собственост се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от ОбС въз основа на пазарни оценки изготвени от оценители по реда на чл. 22 ал.3, освен ако в закона е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове или конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти общинска собственост не могат да бъдат по-ниски от определени от ОбС. Продажба на имоти и вещи общинска собственост се извършва след решение на ОбС от Кмета на общината чрез търг или публично оповестен конкурс, какъвто е и проекта за решение по тази точка. 


Колеги зачитам проекта за решение по тази 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 описани в т.2.


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

		НМ

		Имот №

		Площ

		Кат

		НТП

		АОС

		Пазарна цена   лв/имот



		Светлен

		300194

		0,919

		3

		лозе

		4848

		235,72



		Светлен

		300195

		1,534

		3

		лозе

		4849

		434,89



		Светлен

		300200

		0,435

		3

		лозе

		4851

		111,58



		Светлен

		300202

		0,190

		3

		лозе

		4853

		48,74



		Светлен

		300205

		0,464

		3

		лозе

		4854

		119,02



		Осиково

		14064

		65,304

		6

		изост.тр.н-я

		2301

		14824



		Попово

		57649.114.290

		0,618

		4

		за зем.труд и отдих

		11251

		700



		Попово

		57649.114.83

		0,540

		4

		за зем.труд и отдих

		11250

		266



		Попово

		57649.113.262

		0,629

		4

		за зем.труд и отдих

		11348

		288



		Попово

		57649.113.267

		0,688

		4

		за зем.труд и отдих

		11347

		315



		Попово

		57649.113.258

		0,523

		4

		за зем.труд и отдих

		11346

		240



		Попово

		57649.113.256

		0,501

		4

		за зем.труд и отдих

		11345

		229



		Попово

		57649.113.250

		0,486

		4

		за зем.труд и отдих

		11344

		223





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



Колеги имате думата за въпроси.


Костадин Димитров – общински съветник



Само да запитам – това са земите, които във 2-ра точка гласувахме за болницата или просто са някакви земи от преди това, които продаваме? Защото все пак има значение.


Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



Така, ама тези средства са много малки. И при положение, че имаме още висящ изпълнителен лист и пред блокиране на сметките тези пари трябва да отидат оттатък  на частния съдебен изпълнител. А за болницата имам намерение да внеса на следващата сесия, ако всичко се развива нормално други земи и то вече нямаме такива земеделски земи атрактивни – знаете продадохме за милион и 200 хиляди и погасихме една част от дълга. Тук вече трябва да говорим за гори. Но горите сега са 250-300 пазарна цена, а експертите, които трябва да привлечем и да им платим за оценката е не по-малко от 550-600 на сегашните ни гори. С една дума ще платим на експерти, ще правим безсмислен  търг, ако няма купувачи. Преди това вие трябва да гласувате и одобрите оценката, а не може да одобрите оценка, която е под експертната. Тук не е като със зградовия да одобряваме оценка на недвижими имоти, по данъчната оценка, ако пазарната е по-висока. Така ви отговарям, че продаваме каквото има, отива по задължения и тепърва трябва да мислим за болницата, защото тези 300 хиляди ние си отваряме възможност да финансираме болницата от собствени приходи. Да имам тази възможност, но собствени приходи, едва ли според бюджета както го гласувахте имаме такова перо ако не се разделим със собственост.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси има ли? Не виждам. 

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 22




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   4


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 248     


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 пазарни цени,  както следва:

		НМ

		Имот №

		Площ

		Кат

		НТП

		АОС

		Пазарна цена   лв/имот



		Светлен

		300194

		0,919

		3

		лозе

		4848

		235,72



		Светлен

		300195

		1,534

		3

		лозе

		4849

		434,89



		Светлен

		300200

		0,435

		3

		лозе

		4851

		111,58



		Светлен

		300202

		0,190

		3

		лозе

		4853

		48,74



		Светлен

		300205

		0,464

		3

		лозе

		4854

		119,02



		Осиково

		14064

		65,304

		6

		изост.тр.н-я

		2301

		14824



		Попово

		57649.114.290

		0,618

		4

		за зем.труд и отдих

		11251

		700



		Попово

		57649.114.83

		0,540

		4

		за зем.труд и отдих

		11250

		266



		Попово

		57649.113.262

		0,629

		4

		за зем.труд и отдих

		11348

		288



		Попово

		57649.113.267

		0,688

		4

		за зем.труд и отдих

		11347

		315



		Попово

		57649.113.258

		0,523

		4

		за зем.труд и отдих

		11346

		240



		Попово

		57649.113.256

		0,501

		4

		за зем.труд и отдих

		11345

		229



		Попово

		57649.113.250

		0,486

		4

		за зем.труд и отдих

		11344

		223





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


Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.


14. Приемане на годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община Попово за 2012 година. 


Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС 


Както знаете обществения посредник е длъжен да прави всяка година отчет. За настоящия обществен посредник мандатът му изтече през ноември месец 2012 г. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Прочитам ви проекта за решение: 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет


РЕШИ



Общински съвет Попово приема представен годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община Попово, област Търговище за 2012 година. 



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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 17




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   8


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 249    


На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 5 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет


РЕШИ



Общински съвет Попово приема представен годишен отчет за дейността на Обществен посредник на Община Попово, област Търговище за 2012 година. 


Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.


15. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност през 2013 г. в Община Попово.


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


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

Илиян Станчев – общински съветник


Становището на нашата комисия е три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА. Не подкрепяме предложението за решение.


Зачитам ви проекта за решение, след което имате думата:

На основание чл. 26а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност /Приложение 1/ през 2013 г. в Община Попово.



Имате думата за въпроси. Слушам аргументи за въздържали те се в комисията.


Тодор Тодоров – общински съветник 



Да не бавим нещата. Аз съм един от въздържалите се. И да обясня защо. Значи, програмата е написана, направена според закона, всичко е както трябва. В социалната и културна дейност е записано, че 2013 година е обявена за европейска година на гражданите и по-нататък, че пред читалищата стои предизвикателството да проведат мероприятия свързани с инициативата за по-добра Европа, която е по-близо до своите .........................................................................................................................................................


Програма е насочена към населението на Община Попово, като акцентът е поставен върху дейността на читалищата. Искам сега да се върна, понеже на комисията зададох няколко въпроси и много добре ми беше отговорено от присъстващите от общинска администрация, за което им благодаря. Сами виждате, че имаме 32 читалища. Много хубаво – това е прекрасно, 56 човека, 56 субсидирани бройки, като една бройка носи 6271 лева. Дай да видим сега къде са бройките – 19 човека в НЧ Попово, 4 човека в Сеячи, 4 човека в Невски, 2.5 в Паламарца, 2 – в Гагово. Какво искам да кажа – много голяма част от читалищата просто нямат бройки. Едно читалище в Долец например има 1 бройка плюс 0.4 за дейност. Сигурно знаете колко хора живеят в Долец и каква дейност има. Читалището в Светлен например нали казахме, че сме насочени към гражданите – Светлен е второто по големина село в общината има 1 бройка и  0.3 за дейност. Излиза по това разпределение, че една голяма част от бройките са насочени в Попово, да не кажа повече от половината. Дали това е смисъла на тази Програма от това, което зачетох като идея. Дали по този начин ще стигнем до гражданите и до селата. Вярно, че там има пари заделени за дейност, но кои са тези бройки, стоят ли си те там и въобще това ме е притеснило и имам основание да гласувам ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. От 32 читалища да видим къде са концентрирани хората и каква дейност има. Концентрация на хора в Попово и около Попово, а настрани просто ги няма. 


Иван Неделчев – общински съветник



На втора страница има едно въведение  където има 32 читалища. Едно от тези читалища е и това в с. Звезда. Село Звезда е едно от селата, където населението не е застаряващо, а е подмладяващо. Там има много деца, има младежи. До преди 3 години читалището имаше дейност. През последните две години на събора на селото се събираха едни състави от ромски произход, което беше плащано от читалището. Там има един празник – „Св. Константин и Елена”, има едно хубаво  „Аязмо”, което се посещава от много хора.  И винаги се празнуваше. И не виждам тук в програмата обиколих по месеци и Звезда не виждам въобще. И защо ако може да ми кажете има ли хора, които да отговарят за Читалището. То беше разбито преди 3-4 месеци. Пейките се изнесоха извън читалището. В момента е отворено всеки може да отиде да погледне и да види какво е. Затова като гледах програмата ме притеснява, че Звезда не фигурира никъде, а все пак е село на което трябва да се обърне внимание.


Катя Грибнева – общински съветник



Аз също се въздържах, не за друго, знам че е направен плана перфектно така както се изисква и от Министерство на културата, но кое ме притеснява – именно разпределението на бройките и на субсидиите към читалищата. Според мен продължава да се прави на тъмно. Викат се председателите и секретарите на Читалищата да подпишат протокола на комисията, в която и те самите участват без да са участвали наистина  при това разпределение, тъй като една бройка носи определена сума -6271 лева, но има и допълнително за дейност по определени критерии, които всяко едно читалище попълва и представя. Би трябвало според мен, аз зададох и такова предложение, да участва и човек от Комисията по култура при определянето на тези субсидии и въобще при оценяването на дейността. И така както без много да разбираме от спорт участваме в разпределението на субсидиите за спортните клубове, би било добре да участваме и в отчитане дейността на читалищата, за да имаме някакъв поглед, защото така както ни се представя, да имам някакви мероприятия. А относно читалището в с. Звезда, да съгласна съм с г-н Неделчев, защото в Звезда винаги има някакъв дух и дейност, ние също питахме, а се оказва че там няма никаква бройка, а на други места има по половин, по една в села, дори където има по-малко жители. Много по-малко, да не говорим пък за Марчино, където има читалище, направено по един проект, но пък няма нито бройка, нито дейност, нито е отворено.


Росица Георгиева – общинска администрация



Бюджета на Народните читалища за 2013 година е 351 176, той е делегиран от държавата. Тази сума се получава за 56 субсидирана численост, което не означава 56 щатни бройки, като едната бройка е 6271 лева. Средствата за читалищната дейност се разпределят между читалищата от комисия, с участието на един представител от общината като председател, секретаря е член на направление Култура и с представител на всяко едно читалище. Субсидиите се разпределят въз основа на механизъм, който е утвърден от Министерството на културата. Той включва много разделения, като брой жители, брой членове, също така и дейност, библиотечно обслужване, любителско творчество, постоянно действащи колективи, временно действащи колективи, музейни сбирки, проведени културни мероприятия, субсидирана численост на щат и хонорар. Всичката тази дейност се следи от направление Култура, от проведените ежемесечни съвещания, от постъпилите в Направлението отчети. Настоящата програма се изготвя с постъпилите до Кмета на Община Попово предложения за дейността през 2013 година. Като тя се задължава да бъде изпълнена, като се сключва и договор със съответното читалище, който е финансово обезпечен и кметът на община Попово.



Що се отнася до с. Звезда там има регистрирано Народно читалище, има управителен съвет, председател, няма назначена щатна бройка и дефакто председателя и читалищното настоятелство на доброволни начала изпълняват своята дейност. Отпусната им е субсидия в рамките на 627 лева. Те са представили своя годишен план за развитие през 2013 година като са заложили две или три мероприятия в културния си календар. То годишен план, който го имате е обобщен, включва най-основните цели и задачи, а всяко едно читалище е представило по-пълен годишен план, който е за сведение в направление Култура, мога да погледна за Читалище с. Звезда – залегнато е – 8 март, възкресение христово – Великден, традиционен селски събор, честване на християнското семейство и коледни и новогодишни празници.


Тодор Тодоров – общински съветник 



Аз мисля, че е редно не сега, а от следващата година да въведем едно правило в ОбС както е даден списъка на Читалищата срещу тях да бъдат дадени бройките, които са назначени, какво се дава за дейност като процент и какво се дава за хонорари. Нека да имаме една по-обща представа ние като общински съветници какво става в отделните читалища, аз мисля че няма нищо лошо в това.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Благодаря на г-н Тодоров, аз бих искал да се изкажа и като председател на Читалище Св.Св. Кирил и Методий. Аз съм съгласен с г-н Тодоров, за това което предлага, но си мисля, че в този отчет, който вие искате е хубаво да се погледне и отчета за дейността на всяко едно читалище какво е правило това читалище през изминалия период. Така, че си мисля, че е правилно когато казваме, че са много бройките в града или около града да се види къде се извършват основните мероприятия които обслужват гражданите на общината, къде разчитаме на тези хора, по кое време и тогава да си правим изводите дали бройките са достатъчни или дали са малко. Мисля си, че това е нормално, а и не виждам нищо лошо в това което предлагате. По отношение на хонорарите добре би било ако наистина проявяват интерес гражданите и общинските съветници всяко едно читалище всяка година да си прави отчетно събрание където много подробно е описан бюджета му, описани са собствените приходи и приходи от субсидии и там могат да бъдат задавани много конкретни въпроси, а сега представете си ако тръгнем да обсъждаме 32 читалища по отделно мисля си, че тук ОбС ще навлезе в една друга тематика, което не е неговата цел.


Адв. Росица Денева – общински съветник



Искам да кажа, че това което вие току що казахте пред нас, както и г-н Тодоров е законово уредено със Закон за народните читалища. Председателя на Народните читалища представя ежегодно до 31 март пред Кмета на Общината и ОбС доклад за осъществени читалищни дейности в изпълнение на Програмата по ал. 2 и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. Тези доклади по ал. 4 на чл. 26 а, за читалищата от една община се обсъждат от ОбС. Аз поне не съм присъствала до сега на такива доклади на читалища, но това е уредено в ал. 5 на първото открито заседание след 31 март, значи днес сме 28, за следваща сесия евентуално с участие на представители на Народните читалища, вносители на докладите. Така, че би трябвало на следваща сесия те да вземат участие и всички заедно да обсъдим къде има читалищна дейност, как се развива и финансирането дали е достатъчно.


Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател,



Преди много години се опитвах да управлявам културата и на едни такива срещи с културните дейци и читалищни деятели ми казаха, че то управление не прилича да се администрира, въпреки, че имаха хората забележки, че не ходят на работа, доказваше ми се, че творческото мислене и дейности може дори и в къщи да се осъществява. И не е речено един културен деятел да ходи на работа за да му дадем оценка, какво е свършил. От тогава изобщо не се меся  в тези сфери на културата. Така е, има сфери на бюджетна издръжка, тя се определя от комисия, аз я заверявам, одобрявам . За разлика от спорта, където средствата са общински и комисията от ОбС е редно да я разпределя, тук средствата са държавна субсидия. Къде има бройки и тези бройки дали развиват читалищна дейност, или тези бройки се водят само библиотекари в библиотеки, където никой не влиза със седмици подред е друг въпрос и може би и социален момент. Но кой ни измива очите, кои самодейни дейности – Дома на културата и Читалищата в Попово, ако има други читалища, които са дейни на приливи и отливи според кмета или според Читалищното настоятелство, вие ги знаете кои са, така че като има дейност ще има и финансиране. Ако няма дейност – за какво ще е това финансиране. И сега се мъча да си спомня набързо, кои са тези читалища, които бият на очи. А и Читалищата се конкурират вече с клубовете на пенсионера. И натиска на клубовете на пенсионера към общински средства за дейност в художествено направление, хорова и друга дейност, която е свързана с бита на населението в населеното място е голям. Не съм този който разпределя парите, само едно изискване съм имал читалищната дейност да не се използва за политически нужди, политически цели и политически огнища. Има някои читалища, които си мислят, че като са взели ръководството и политическа дейност ще вършат покрай културната и имитирайки културната. Но не им обръщам внимание – да си правят каквото си искат. Но те хората им дават оценка, там си има Читалищни настоятелства, добри, лоши те управляват тези средства. Те назначават и секретарите на читалищата, те определят и хонорарите. Това е моето мнение. Хайде да се опитаме да кажем кои села имат читалищна дейност – и там като даваме парите дали има дейност. Да кажем няколко са – Паламарца за мен е номер едно последните години и вече надолу се разреждат като дейности, Сеячи и Невски читалищата са градски, имаше добра дейност в Садина, Кардам, Светлен, но напоследък аз не виждам да развиват дейност. Големи села, на които прилича. Имаше такава дейност и Водица, и Ковачевец, но нещо не се случва. Изместени са от духа, желанието за общи цели и общи намерения и някакъв такъв дух от пенсионерските клубове дето ви казах. И пенсионерските клубове взеха връх. Няма лошо. Читалищна дейност се финансира. На следващо заседание, където кажете че има читалищна дейност, пък има неправилно разпределение на финансови средства към други читалища където няма дейност да го разгледаме, но в момента ние не разглеждаме финансирането и бройките на Читалищата, а разглеждаме Годишната програма за развитие на Читалищата. Свързахте я с финансовите интереси. Хайде финансовите интереси, бройките и субсидиите да ги оставим на следващата сесия. 


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси има ли? Няма.


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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЗА



-
 19




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   7



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 250     


На основание чл. 26а, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност /Приложение 1/ през 2013 г. в Община Попово.


Преминаваме към шестнадесета точка от Дневния ред.


16. Вземане на решение от ОбС за внасяне на предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на САБРИЕ ФЕВЗИ ИБРАХИМ.


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

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

Д-р Ганка Колева – общински съветник



С пет гласа ЗА ПК подкрепя решението ОбС Попово да внесе предложение в МС за отпускане на персонална пенсия на Сабрие Февзи Ибрахим.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам проекта за решение.

На основание чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Общински съвет гр. Попово внася предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на САБРИЕ ФЕВЗИ ИБРАХИМ.


Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи.


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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0


Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 251    


На основание чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ



Общински съвет гр. Попово внася предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на САБРИЕ ФЕВЗИ ИБРАХИМ.


Преминаваме към седемнадесета точка от Дневния ред.


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


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


Д-р Ганка Колева – общински съветник



Първо да припомня, че от бюджета на Община Попово за еднократни социални помощи на населението са гласувани 15 000 лева. Постъпили са до момента 89 молби, които са разгледани, като обърна внимание, че молбите не са от началото на годината, а част от тях са от миналата година от месец юли, когато на практика парите от миналогодишния бюджет бяха изчерпани и молбите на хората останаха неразгледани. От постъпилите молби ПК предлага да се отпуснат помощи на следните жители на община Попово.

І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:


1.
Анка Ангелова Станева 


-
140 лева


2.
Стефан Радков Станков


-
100 лева


3.
Мюрвет Алиева Ибрямова


-
150 лева


4. 
Юсеин Мехмедов Юсеинов

-
140 лева


5. 
Валя Недкова Христова


-
250 лева


6.
Бойка Орлинова Ангелова


-
150 лева


7.
Ивайло Павлов Иванов


-
150 лева


8.
Гюлжан Басриева Ибрямова

-
100 лева


9.
Белчин Маргаритов Асенов 

-
100 лева


10.
Стефан Петров Димитров


-
100 лева


11.
Михаил Ганчев Маринов


-
150 лева


12.
Ремзи Мехмедов Юсменов


-
 50 лева


13.
Сюлбие Мехмедова Алиева 

-
100 лева


14.
Анка Андреева Йорданова


-
100 лева


15. 
Огнемир Мариев Атанасов


-
100 лева


16.
Бистра Петрова Димитрова


-
100 лева


17.
Мелиха Ахмедова Асанова


-
100 лева


18.
Назиле Мехмед Ахмедова


-
 60 лева


19.
Стефан Йорданов Рачев


-
100 лева


20.
Хава Мустафова Мехмедова

-
150 лева


21.
Хава Салихова Хаджийска


-
150 лева


22.
Ебайзер Хасанов Ахмедов


-
150 лева


23.
Исмаил Исмаилов Алиибрямов

-
100 лева


24.
Юлиян Цонев Енчев



-
 250 лева

25.
Огнян Кънчев Пантов


- 
  50 лева


26.
Красимир Петров Недялков 

-
250 лева


27.
Фатме Шукриева Мехмедова

-
200 лева


28.
Георги Ангелов Иванов


-
100 лева


29.
Мирослав Алиев Маринов


-
100 лева


30.
Ана  Ангелова Николова


-
150 лева


31. 
Даринка Петкова Маринова

-
100 лева

ІІ. За доуточняване:


1. Славка Иванова Иванова


2. Събин Михайлов Михайлов


3. Хюсние Шефкетова Ибрямова


4. Иванка Христова Георгиева


5. Валери Михайлов Симеонов

6. Павел Стефанов Николов


7. Седат Мехмедов Хамидов

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:


1. Стоян Тодоров Стоянов


2. Анка Асенова Маринова


3. Минка Трухчева Цонева


4. Бонка Ангелова Василева


5. Искрен Асенов Асенов


6. Зекия Хасанова Ахмедова


7. Селиме Селимова Мехмедова


8. Валентин Димитров Петров


9. Иванка Радева Трифонова


10. Марийка Димитрова Стефанова


11. Юлиян Северинов Алдинов


12. Валентина Захариева Жекова


13. Цветелина Тодорова Тодорова


14. Ридван Асенов Христов


15. Рабие Мустафова Мехмедова


16. Аптиш Мехмедов Османов


17. Фатме Бехчетова Самиева


18. Румен Асенов Ангелов


19. Пакизе Алиева АХмедова


20. Галя Юлиянова Цонева


21. Димитър ИВанов Крачунов


22. Джемиле Февзиева Салиева


23. Емил Друмев Емилов


24. Емине Таирова Юсменова


25. Емил Алдинов Димитров


26. Тефик Исуфов Тефиков


27. Хасан Юсеинов Мустафов


28. Апти Зекимюренов Абрахимов


29. Кирил Димитров Димов


30. Алекси Митков Якимов


31. Йовка Костова Георгиева


32. Ава Установа Орцева


33. Айше Мехмедова Салиева


34. Айше Мусова Дъбова

35. Лиза Гицова Методиева

36. Ана Георгиева Дякова

37. Катина Стоянова Иванова

38. Бонка Христова Николова

39. Илия Райков Илиева

40. Мара Кирилова Андреева

41. Фиданка Христова Михайлова

42. Мария Йорданова Миленова

43. Косю Борисов Косев

44. Росица Тодорова Стоянова

45. Анита Александрова Тотева

46. Ралица Веселинова Йовчева

47. Фатме Акиова Шенева

48. Айше Исуфова Велиева

49. Мария Недева Радоева

50. Нели Димитрова Господинова

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Зачитам ви проекта за решение: 


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


РЕШИ


Отпуска парични помощи на така прочетените от д-р Колева граждани:



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


Гласуваме ЗА:


ЗА



-
 24




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 252    


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


РЕШИ


І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:


1.
Анка Ангелова Станева 


-
140 лева


2.
Стефан Радков Станков


-
100 лева


3.
Мюрвет Алиева Ибрямова


-
150 лева


4. 
Юсеин Мехмедов Юсеинов

-
140 лева


5. 
Валя Недкова Христова


-
250 лева


6.
Бойка Орлинова Ангелова


-
150 лева


7.
Ивайло Павлов Иванов


-
150 лева


8.
Гюлжан Басриева Ибрямова

-
100 лева


9.
Белчин Маргаритов Асенов 

-
100 лева


10.
Стефан Петров Димитров


-
100 лева


11.
Михаил Ганчев Маринов


-
150 лева


12.
Ремзи Мехмедов Юсменов


-
 50 лева


13.
Сюлбие Мехмедова Алиева 

-
100 лева


14.
Анка Андреева Йорданова


-
100 лева


15. 
Огнемир Мариев Атанасов


-
100 лева


16.
Бистра Петрова Димитрова


-
100 лева


17.
Мелиха Ахмедова Асанова


-
100 лева


18.
Назиле Мехмед Ахмедова


-
 60 лева


19.
Стефан Йорданов Рачев


-
100 лева


20.
Хава Мустафова Мехмедова

-
150 лева


21.
Хава Салихова Хаджийска


-
150 лева


22.
Ебайзер Хасанов Ахмедов


-
150 лева


23.
Исмаил Исмаилов Алиибрямов

-
100 лева


24.
Юлиян Цонев Енчев



-
 250 лева

25.
Огнян Кънчев Пантов


- 
  50 лева


26.
Красимир Петров Недялков 

-
250 лева


27.
Фатме Шукриева Мехмедова

-
200 лева


28.
Георги Ангелов Иванов


-
100 лева


29.
Мирослав Алиев Маринов


-
100 лева


30.
Ана  Ангелова Николова


-
150 лева


31. 
Даринка Петкова Маринова

-
100 лева

ІІ. За доуточняване:


1. Славка Иванова Иванова


2. Събин Михайлов Михайлов


3. Хюсние Шефкетова Ибрямова


4. Иванка Христова Георгиева


5. Валери Михайлов Симеонов

6. Павел Стефанов Николов


7. Седат Мехмедов Хамидов

ІІІ. Отхвърля молбите за еднократна помощ на следните граждани:

1. Стоян Тодоров Стоянов


2. Анка Асенова Маринова


3. Минка Трухчева Цонева


4. Бонка Ангелова Василева


5. Искрен Асенов Асенов


6. Зекия Хасанова Ахмедова


7. Селиме Селимова Мехмедова


8. Валентин Димитров Петров


9. Иванка Радева Трифонова


10. Марийка Димитрова Стефанова


11. Юлиян Северинов Алдинов


12. Валентина Захариева Жекова


13. Цветелина Тодорова Тодорова


14. Ридван Асенов Христов


15. Рабие Мустафова Мехмедова


16. Аптиш Мехмедов Османов


17. Фатме Бехчетова Самиева


18. Румен Асенов Ангелов


19. Пакизе Алиева АХмедова


20. Галя Юлиянова Цонева


21. Димитър ИВанов Крачунов


22. Джемиле Февзиева Салиева


23. Емил Друмев Емилов


24. Емине Таирова Юсменова


25. Емил Алдинов Димитров


26. Тефик Исуфов Тефиков


27. Хасан Юсеинов Мустафов


28. Апти Зекимюренов Абрахимов


29. Кирил Димитров Димов


30. Алекси Митков Якимов


31. Йовка Костова Георгиева


32. Ава Установа Орцева


33. Айше Мехмедова Салиева


34. Айше Мусова Дъбова


35. Лиза Гицова Методиева


36. Ана Георгиева Дякова


37. Катина Стоянова Иванова


38. Бонка Христова Николова


39. Илия Райков Илиева


40. Мара Кирилова Андреева


41. Фиданка Христова Михайлова


42. Мария Йорданова Миленова


43. Косю Борисов Косев


44. Росица Тодорова Стоянова


45. Анита Александрова Тотева


46. Ралица Веселинова Йовчева


47. Фатме Акиова Шенева


48. Айше Исуфова Велиева


49. Мария Недева Радоева


50 .Нели Димитрова Господинова

Преминаваме към осемнадесета точка от Дневния ред.


18. Учредяване право на надстрояване на съществуваща двуетажна масивна сграда с административен адрес ул. „Дряновска” № 45а, гр. Попово с идентификатор № 57649.503.1631.4 по кадастрална карта за земеразделяне на гр. Попово, построена върху общинска земя.


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

Тази докладна е една от тези, които влязоха допълнително по дневния ред. Само комисията на г-жа Денева я е разгледала. 

Адв. Росица Денева – общински съветник



ПК с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Зачитам проекта за решение:

На основание чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1, чл.49, ал.1 от НРПУРОИ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ


         1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на  надстрояване на трети етаж със застроена площ от 652 кв.м., съгласно одобрен идеен 


проект на 20.03.2013г., на двуетажна масивна сграда с идентификатор №57649.503.1631.4 по кадастрална карта на землище гр.Попово, ул.„Дряновска” №45а, закупена с право на строеж върху общинска земя, собственост на „Десислава” ЕООД гр.София . 


        2. Одобрява цена от 18 200 лева за правото на надстрояване.


        3. Сключването на договор за учредяване на правото на надстрояване да стане след извършване на всички дължими плащания от „Десислава” ЕООД гр.София.



Имате думата за въпроси по докладната записка. Не виждам желаещи.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ЗА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 26




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 253     


На основание чл.38, ал.2 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.46, ал.1, чл.49, ал.1 от НРПУРОИ и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ


         1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на  надстрояване на трети етаж със застроена площ от 652 кв.м., съгласно одобрен идеен 


проект на 20.03.2013г., на двуетажна масивна сграда с идентификатор №57649.503.1631.4 по кадастрална карта на землище гр.Попово, ул.„Дряновска” №45а, закупена с право на строеж върху общинска земя, собственост на „Десислава” ЕООД гр.София . 


        2. Одобрява цена от 18 200 лева за правото на надстрояване.


        3. Сключването на договор за учредяване на правото на надстрояване да стане след извършване на всички дължими плащания от „Десислава” ЕООД гр.София.


Преминаваме към деветнадесета точка от Дневния ред.


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


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

Адв. Росица Денева – общински съветник 



Нашата комисия с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Зачитам ви проекта за решение.

На основание  чл.17, ал.1,т.6  и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и ДАЗД на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска“ и детска площадка на ул. „Каломенска“ кв. 20” на обща стойност до 58 676 лв.

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


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Имате думата за въпроси по докладната записка. 


Никола Тошков – общински съветник



Аз искам да внесем малко пояснение на ул. Каломенска – къде точно там. Мисля, че е важно хората да знаят. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



Те следващите три докладни са идентични. Преди 6 години направихме всичко възможно по тази програма Лидер, по която работи в ЕС и в България бяхме едни от първите, които се преборихме. Каква е причината фонд Земеделие и Министерството на земеделието дълги години, последните години да не дават ход на тази програма и да не финансират. Сега се получава така, че ние имаме готови проекти  за финансиране, а трябва за следващата година без да сме изпълнили проектите от предната година да ги одобряваме отново, да правим проекти, и да тръгваме да кандидатстваме за средства. Аз мисля ,че тази програма се отпушва вече, не мога да твърдя дали умишлено или не до сега е била задържана, но Община Попово бяхме от първите. Мен какво ме притеснява – тук пред вас са освен детските площадки и спортната зала „Тодор Янев” за ремонт със дофинансиране от страна на общината, също и тук е по „Мара Тасева” по градска среда направихме една алея, по зеленото пространство, сега трябва да направим подходите към блоковете. Освен това по Панайот Хитов има повреден тротоар, Генерал Баранов, улица Македонска – стойността който ни позволява проекта е 117 , а ние още допълнително трябва още 200-300 хиляди от собствени средства да отделим. Така е и с детските площадки, така е и с „Тодор Янев”. Тъй като срокът е 15 април, затова се налага сега да бъдат внесени в ОбС. Инж. Николов, допълнително ще ви даде разяснения. А аз се безпокоя и съжалявам, че една голяма част от средствата, които са за частна инициатива, за бизнесмени на наша територия, хора които могат да се възползват от тази програма ЛИДЕР не правят проекти. Каква е причината, може би работата до сега с фонд Земеделие, прекарването през иглени уши. Не е така например в Австрия, където ходихме. Групата местната инициативна – тя си одобрява проектите, тя си ги финансира, тук отново по български първо ние одобряваме проектите, после ги внасяме в МЗ и се получава една тежка процедура. Отново чакаме от тях да бъдат одобрени и финансирани. Нещо, което фонд Земеделие си го прави директно. Изкривен е замисъла на ЕС за МИГ-овете да им се даде възможност за решаване на местни проблеми. Още веднъж казвам Магдалена Радева се притеснява и ръководството, че няма постъпили проекти за финансиране от местния бизнес. Дали са земеделци, дали промишленост, дали хранително преработвателна, дали строителство – няма проекти, и ще се окаже, че ние ще трябва да връщаме пари по тази МИГ.

Инж. Николай Николов – общинска администрация



Три са проектите – първо трябва да ви кажа, първия проблем, г-н Кмета каза – няма желаещи да кандидатстват. Общината закъснява  с това, което сега внасяме и ще бъдем сигурно в нарушение, защото за 15 дни трябва да авторизираме тези проекти, тоест да намерим проектанти, които да авторизират това, което общината по служебен път е направила като проекти и сметки. Това може да стане с обществена поръчка, тъй като вие на миналата сесия гласувахте Програма за проектиране, която трябва да се натрупа с тези проекти. Ако обявяваме обществена поръчка обяснихме на всички, че това не може да стане до 15 април. Това по някакъв начин трябва да бъде преодоляно, за да може ние до 15 април да авторизираме проектите, които ние сме подготвили за тези три проекта. 


Малко по-подробно за тези обекти: Знаете, че миналата година възстановихме алеята, която вързва Градската градина с града по улица Мара Тасева. Блоковете, които са строени в този квартал в карето между Мара Тасева, Генерал Баранов, Панайот Хитов и улица Бенковска са строени преди 35 години. Всички тротоарни и пешеходни настилки в тази зона за компрометирани ...................................................................................................

Предвиждаме изцяло нови тротоари по Мара Тасева – южния тротоар, по Генерал Баранов и вътрешно кварталните пространства в това каре. Тук предвиждаме и частично озеленяване, възстановяване на розовите и зелените площи в този район като разбира се трябва част от сумата да бъде съфинансирана от общината.



На второ място има възможност по тази програма да се финансират детските площадки. Пак тук сме ви информирали преди две заседания, че ние сме изготвили една Наредба № 1 – цялостно възстановяване на детските площадки в град Попово като те са разделени на две – детски площадки в детските градини и детски площадки в град Попово. С общинския бюджет предвиждаме поетапно възстановяване на  една площадка в детска градина и една в града. С тази програма предвиждаме възстановяване на две площадки – едната се намира в началото на град Попово до жилищния блок, който е западно от керамична фабрика, последния блок по ул. Каломенска. Зад него има една съществуваща детска площадка, която предвиждаме да се възстанови. Имаше полемика, дали да се възстанови тази площадка, или да се изгради друга, която да се намира до трафопоста в кв. 96, южно от последните панелни блокове на бул. България. Но тъй като, ако изградим там площадка, децата които са северно от бул. България – майките трябва да пресичат главната улица, която е с интензивно движение, а основната част от деца са в този квартал, са прецени, че тази площадка е по-добре да бъде възстановена, отколкото да се изгради нова.


Втората площадка е в малцинствения квартал, там където има концентрация на деца. Там се обсъждаха два варианта на площадка – едната до високите блокове, горе в квартала – там имаше една съществуваща площадка, от която са останали само едни железа, не отговаря на никакви изисквания и втората площадка е до Руския паметник – на входа от лява страна имаше детска площадка в парковата среда, която също не отговаря на изискванията. Прецени се, че там е по-добре да бъде възстановена тази площадка, като заедно с нея предвидим и известно възстановяване на района на парковата среда около Руския паметник. 



Третия обект е спортната зала. Да се надявам, че в най-скоро време кмета ще може да подпише договор и ще стане реалност финансирането на първия етап от залата, който предвижда изцяло саниране на тази зала, а това обхваща цялостно изграждане на нов покрив, топлоизолация и подмяна на дограмата, като парите до тук стигат със съфинансиране от общината. На втория етап се предвижда евентуално отопление на залата, възстановяване на настилката и на нейното осветление вътре в залата. Парите са минимални – 50 000, ние с проекта сумата ще надхвърли 100 000 и ще се наложи дофинансиране от общината, като за този проект трябва да се изготви подробен проект за отоплението на залата. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Благодаря на г-н Николов.

Мая Димитрова – общински съветник



Може би аз не съм разбрала правилно, но това което ние обсъждахме в нашата комисия е, че проектите и по-специално Спортната зала втори етап няма дофинансиране от общината. Ако има такова е редно поне да бъде записано в какъв процент ще бъде. 


Инж. Николай Николов – общинска администрация



В два варианта е изготвен проекта при нас. Има вариант по-добър, в който се предвижда цялостно отопление с газификация на залата, цялостно възстановяване на санитарните възли, осветление, вентилация и настилки в залата. Втория вариант, който е внесен тук е без финансиране, но той ще бъде орязан на 70 %, тоест няма да бъдат изпълнени някои екстри, които предвиждат залата на 100 % да бъде направена и тогава да си пожелаваме вече изграждане и финансиране през следващия етап на една многофункционална зала с зрителски места, която да отговаря на нуждите на нашия роден град. Благодаря ви.


Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси има ли? Не виждам.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ОТСЪСТВА


18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 254     


На основание  чл.17, ал.1,т.6  и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Привеждане в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12.01.2009 г. на МРРБ и ДАЗД на детска площадка в района на мемориален комплекс на ул. „Земеделска“ и детска площадка на ул. „Каломенска“ кв. 20” на обща стойност до 58 676 лв.

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


Преминаваме към двадесета точка от Дневния ред.


20. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група 

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

Зачитам ви проекта за решение:


На основание чл.17, ал.1,т.6 и т.10 и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по „Мярка 321 „Основни услуги за  населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр.Попово – ІI етап”  на обща стойност до 117 188 лв.

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



Въпроси имате ли? Няма.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ОТСЪСТВА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 255    


На основание чл.17, ал.1,т.6 и т.10 и във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по „Мярка 321 „Основни услуги за  населението и икономиката в селските райони” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Саниране на спортна зала „Тодор Янев” гр.Попово – ІI етап”  на обща стойност до 117 188 лв.

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


Преминаваме към двадесет и първа точка от Дневния ред.


21. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово” . 

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

Зачитам ви проекта за решение:

На основание чл.17, ал.1,т.6  и  във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 322  „Oбновяване и развитие на населените места” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици: „П. Хитов“, ”Ген. Баранов“, „Македонска“ и „М. Тасева“/  на обща стойност до 117 188 лв. 


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



Въпроси има ли? Не виждам.

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ОТСЪСТВА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 256    


На основание чл.17, ал.1,т.6  и  във връзка с чл.20 от ЗМСМА, Общинският съвет


РЕШИ


1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по Мярка 322  „Oбновяване и развитие на населените места” от „Стратегията за местно развитие на Фондация „Местна инициативна група – Попово”, за финансиране на проект „Благоустройствени мероприятия в кв. 115 и кв. 116 /Пространството затворено от улици: „П. Хитов“, ”Ген. Баранов“, „Македонска“ и „М. Тасева“/  на обща стойност до 117 188 лв. 


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


Преминаваме към двадесет и втора точка от Дневния ред.


22. Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-3732,ХХІІ-3221; План схеми на инженерната инфраструктура и транспортно комуникационна схема и изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А до О.Т. 58 и създаване на нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. Попово – промишлена зона.


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


Тази точка не е разглеждана. Давам думата на д-р Веселинов да даде разяснение по тази точка.


Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



На времето направихме разпределение на урегулирани поземлени имоти на територията на землището на бившия МЕТЕОР, тъй като е голямо ,не нужно и собственика желаеше да го продаде така както са имотите. Оказа, се обаче, че една част от тези имоти нямат обществен достъп – инфраструктура улична регулация. Това се касае именно за това одобряване на улична регулация покрай съществуващата ЖП линия, архитекта е направил схема за изграждане на улица, която да стигне и до имотите в задната част на двора на МЕТЕОР. Това е и предложението.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово


Зачитам ви проекта за решение.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и чл. 21 ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет


РЕШИ


1. Общински съвет Попово одобрява Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-3732,ХХІІ-3221; План схеми на инженерната инфраструктура и транспортно комуникационна схема и изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А до О.Т. 58 и създаване на нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. Попово – промишлена зона.



2. Решението да се съобщи по реда на чл. 129 ал.- 1 от ЗУТ чрез обнародване в ДВ.



3. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд гр. Търговище в 14 дневен срок от датата на обнародване в ДВ.


Имате думата за въпроси.

Тодор Тодоров – общински съветник



Въпроса ми е само терена на тази улица  общински ли е, или е на МЕТЕОР, ако не е на МЕТЕОР те ще заплатят ли или какво става? Тази улица е с определена квадратура. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово



Ние не правим отчуждителна процедура. Ние прокарваме публична общинска инфраструктура върху наша собственост и няма как да караме граждани или фирми да ни плащат за това, че правим регулация към техните имоти. То е наше задължение, а там има и общински парцели. Знаете преди години гласувахме за един инвеститорски интерес на немци, после те изгубиха интерес и сега си седи общински парцел без да е продаден.



Георги Георгиев – председател на ОбС Попово



Други въпроси има ли ? Няма. 

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


Гласуваме ПОИМЕННО:


1. Бехти Емурлов Бейтулов



ЗА


2. Бойко Радев Атанасов




ЗА


3. Валентин Стоянов Русчев



ЗА


4. Венетка Иванова Колева



ЗА


5. Венета Русанова Мисирджиева


ЗА


6. Веселин Несторов Георгиев 



ОТСЪСТВА


7. Ганка Радева Колева 




ЗА


8. Георги Петров Георгиев



ЗА



9. Зехра Ибрямова Мустафова



ЗА



10. Иван Неделчев Неделчев 



ЗА


11. Ивелина Костантинова Андреева 


ОТСЪСТВА


12. Илиян Станчев Илиев 



ЗА


13. Катя Петрова Грибнева  



ЗА



14. Костадин Иванов Димитров



ЗА


15. Магдалена Аспарухова Радева 


ЗА



16. Мариана Иванова Иванова 



ЗА



17. Марям Алиосман Мутиш 



ОТСЪСТВА



18. Мая Стефанова Димитрова



ЗА


19. Найден Иванов Иванов 



ЗА


20. Никола Тошков Неделчев 



ЗА


21. Николай Цонев Черкезов



ЗА


22. Нурхан Хюсеинов Нуриев



ЗА



23. Росица Денева Дончева



ЗА



24. Румен Стойчев Русев




ЗА


25. Стефан Неделчев Иванов 



ОТСЪСТВА


26. Стефан Пенчев Рачев




ЗА


27. Тодор Стефанов Тодоров 



ЗА


28. Хасан Ахмет Хасан 




ЗА


29. Христо Иванов Дюкенджиев 


ЗА

ЗА



-
 25




ПРОТИВ


-
   0




ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
-
   0



Решението се приема.


След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие


РЕШЕНИЕ № 257    


На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129 ал. 1 от ЗУТ и чл. 21 ал. 7 от ЗОС, Общинският съвет


РЕШИ


1. Общински съвет Попово одобрява Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване за урегулирани поземлени имоти /УПИ/ ХVІІІ-3220, ХІХ-3220, ХХ-3220, ХХІ-3220, ХХV-3220, ХХІV-3734, ХХІІІ-3734, ХХVІ-3733, ХХVІІ-3732,ХХІІ-3221; План схеми на инженерната инфраструктура и транспортно комуникационна схема и изменение на улична регулация от О.Т. /осова точка/ 55А до О.Т. 58 и създаване на нова улица от О.Т. 58 до О.Т.58Г от кв. 6 по плана на гр. Попово – промишлена зона.



2. Решението да се съобщи по реда на чл. 129 ал.- 1 от ЗУТ чрез обнародване в ДВ.



3. Решението може да бъде обжалвано на основание чл. 215 от ЗУТ пред Административен съд гр. Търговище в 14 дневен срок от датата на обнародване в ДВ.


Преминаваме към двадесет и трета  точка от Дневния ред.


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


Няма постъпили питания 

Колеги, поради изчерпване на дневния ред закривам двадесетото  заседание на Общински съвет Попово.

 Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: 

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






                            



       / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /





ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:


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










 
/ ВЕНЕТА МИСИРДЖИЕВА /





ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:


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










                 / ЗЕХРА  МУСТАФОВА /


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









                    / Н. ЗДРАВКОВА /
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