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 № 27
Днес 31.10.2013 г. / четвъртък / в залата на втория етаж на Община Попово се
проведе двадесет и седмото заседание на ОбС – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и можем да
вземаме решения. Откривам двадесет и седмотото заседание на ОбС Попово.
На заседанието присъстват зам. кмета на Община Попово инж. Милена Божанова,
зам. кмета Трифон Трифонов, служители от общинската администрация, журналисти.
Писмени уведомления за отсъствие от заседанието са постъпили от общинските
съветници Магдалена Радева и Николай Черкезов.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 13
точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от Кмета на Общината и една
от Председателя на ОбС относно:
Участие и представителство на Община Попово в Асоциацията по ВиК.
и
Промяна в структурата и ръководството на ОбС и Постоянните комисии.
Предлагам те да влязат като точки 12 и 13 от Дневния ред.
Има ли други предложения? Г-н Тодоров, заповядайте.
Тодор Тодоров – общински съветник
Имам въпрос, кое налага толкова спешно да вкараме вашата точка за промяна в
структурата на ОбС и защо това не се гледа на председателски съвет. Нямам нищо против
докладната на кмета, явно тя е наистина наложителна, но кое е това толкова спешно нещо,
заради което трябва да я вкараме без да е минала през председателски съвет.
Георги Георгиев – председател на ОбС
Отговарям веднага на г-н Тодоров, по закон всеки един общински съветник трябва да
участва в поне една постоянна комисия, тъй като има общински съветник, който не е член

на постоянна комисия и изтича годината, това нещо го забелязахме малко късно за
съжаление, това наложи да влезе тази точка, за да може да бъде изпълнено изискването на
правилника. Това е мотива да бъде вкарана тази точка без да бъде гледана на
председателски съвет. Други въпроси има ли? Който е съгласен с направеното предложение,
за допълнение в дневния ред, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1. Промяна в структурата и числеността на звена, дейности и мероприятия към
Общинска администрация Попово.
2. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2013
година.
3. Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги.
4. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
5. Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално
ползване в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и
земеделско състояние.
6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственик
по реда на §27 ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 29 от ЗСПЗЗ, по съдебно
решение.
7. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот частна държавна собственост – клуб в под блоково
пространство на жилищен блок на ул. „Асен Златаров” № 25 вх. Г, гр. Попово.
8. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имоти държавна собственост /дълготрайни материални активи
на Военно формирование с. Голямо Ново/.
9. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2013 г.
10. Вземане на решение от ОбС Попово за внасяне на предложение в Министерски
съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на АНКА ГЕОРГИЕВА
ГЕЦОВА.
11. Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище за мандат 01.01.2014 –
31.12.2018 година.
12. Участие и представителство на Община Попово в Асоциацията по ВиК.
13. Промяна в структурата и ръководството на ОбС и Постоянните комисии.
14. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува
Гласуваме ЗА:
ЗА

-
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ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
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Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред
1. Промяна в структурата и числеността на звена, дейности и мероприятия към
Общинска администрация Попово.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Вчера от 16 часа комисията проведе своето заседание. По уважителни причини
липсваше Черкезов и в присъствието на специалисти от общинска администрация. След
обсъждане на материалите и разясненията от общинска администрация с четири гласа ЗА
подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси”
Стефан Иванов – общински съветник
На 25 октомври се проведе заседание нашата комисия в присъствие на трима от
членовете на комисията. Беше разгледана точката и с три гласа ЗА подкрепяме проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по първа точка:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 26 от Закон за общинските
бюджети, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява, считано от 01.11.2013 г., промяна в структурата и числеността на
звена, дейности и мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово, съгласно
Приложение № 1
Колеги, имате думата за обсъждане на докладната записка. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на решението по докладната.
Който е съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да
гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 341
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 26 от Закон за общинските
бюджети, Общинският съвет
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РЕШИ
Одобрява, считано от 01.11.2013 г., промяна в структурата и числеността на
звена, дейности и мероприятия към Общинска администрация – гр. Попово, съгласно
Приложение № 1
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
Преди да дам думата за становища от комисиите, понеже има направени корекции в
предложението за решение давам думата на г-жа Божанова.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Наложи се да направим допълнение към предложената докладна записка за
Актуализация на бюджета като добавяме дофинансиране на изграждане на площадка –
спортна в Дома в Медовина със сумата от 3688 лева, която е дофинансиране от страна на
общината. Също така новата точка е за разработване на проект за обновяване уличната
мрежа в града, като това е предпоставка за допълнително отпускане на капиталова субсидия
за извършване на основен ремонт на уличната мрежа . За да се случи това през 2014 година
е необходимо да има изработен проект. Като в последните две точки настъпва промяна в
отношение на финансирането на двата обекта. Едната част ще бъде от резерва на общината,
а другата част е вътрешни компенсирани промени във финансирането на блок 112 като се
намалява частта на собствените приходи за сметка на капиталовата субсидия като
годишната задача се запазва. Благодаря ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, тъй като има промяна в предложението колко от комисиите са обсъждали
новия вариант?
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси”
Стефан Иванов – общински съветник
Не сме разглеждали докладната с тази промяна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми да зачета окончателния вариант на проекта за решение.
На основание чл. 12, ал. 3 и чл. 14, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г., чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-04
“Транспортни средства”, за дейност 898 „Други дейности по икономиката” закупуване на
товарен автомобил до 3 т с 5000 лв. Същият ще се използва за обслужване на звено
„Инфраструктура и благоустрояване”.
2. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на
§ 51-00
“Основен ремонт”, за дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” обект „Актуализация
на работен проект, етап II напорен водопровод с. Захари Стояново” със сумата 3950 лв.
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3. Увеличават се средствата за звено „Охрана и контрол” на дейност 898 „Други
дейности по икономиката” с 3639 лв. по разходни параграфи както следва: § 01-01 Средства
за работна заплата с 3080 лв. § 05-51 – Вноски от работодател за ДОО – 324 лв. ; Здравно
осигурителни вноски от работодател – 148 лв.; ДЗПО – 87 лв.
4. Определят се средства за „Звено за обслужване на туристически комплекс” на
дейност 759 „Други дейности по културата” в размер на 3639 лв. по разходни параграфи
както следва: § 01-01 Средства за работна заплата с 3080 лв. § 05-51 – Вноски от
работодател за ДОО – 324 лв. ; Здравно осигурителни вноски от работодател – 148 лв.;
ДЗПО – 87 лв.
5. Определят се средства за звено Туристическа инфраструктура на дейност 759
„Други дейности по културата” в размер на 3639 лв. по разходни параграфи както следва: §
01-01 Средства за работна заплата с 3080 лв. § 05-51 – Вноски от работодател за ДОО – 324
лв. ; Здравно осигурителни вноски от работодател – 148 лв.; ДЗПО – 87 лв.
6. Включва се в инвестиционната програма за § 52-06 Инфраструктурни обекти, за
дейност 541” Домове за възрастни хора” нов обект: „Изграждане на многофункционално
спортно игрище в звено „Дом за възрастни с умствена изостаналост и защитени жилища с.
Медовина” със сумата 3688 лв. дофинансиране на държавни дейности.
7.Включва се в инвестиционната програма за § 53-09 Придобиване на други
нематериални дълготрайни активи, за дейност 606 Изграждане, поддържане и ремонт на
пътища следния нематериален дълготраен актив:”Изготвяне на техническа документация за
обновяване на улични настилки в гр. Попово” със сумата 30 000 лв. за Местни дейности.
8. Средствата са от намаление на § 97-00 Резерв за Местни дейности в размер на
26 855 лв. и намаление на средствата за обект ЖБ кв. 112 собствени средства в размер на
26 700 лв.
9. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2013 година.
Има ли желаещи да се изкажат по този проект за решение.
Тодор Тодоров – общински съветник
За голямо съжаление аз забелязвам коренна промяна в тази докладна в последния
момент. Може би г-жа Божанова ще обясни, защо това се случва в последния момент без
това да е обсъждано. Виждаме, че главните средства са вкарани точно сега и за Медовина, и
за уличната мрежа, неща, които просто не сме ги гледали. Имам конкретни въпроси – малко
повече за този автомобил, който струва 5 000 да ни каже, това втора употреба ли е, ще
върши ли работа, какво е положението? Предната точка гласувахме 4 работни места за
охрана, тук виждам осигуряване и финансиране на 3 работни места. Виждаме, че сумите са
едни и същи, това значи че заплатите са едни и същи. Например по точка 3 – това работно
място за къде е, защото пише други дейности в икономиката. Интересуваме за точка 5 за
други дейности в културата, работното място за къде е, защото няма изнесено, както в 4-та
точка, че работното място е за Ковачевско кале. И наистина защо го няма четвъртото
работно място, което утвърдихме в предната точка?
Мариан Маринов – общинска администрация
Уважаеми господа общински съветници, г-н Тодоров – втората точка е финансовото
изражение на първата точка, която гласувахте. Както виждате точка 3 се отнася за звено
Охрана и контрол, където има разкрити 4 допълнителни места, точка 4 се отнася за звеното,
което ще обслужва Ковачевско кале с три работни места, и точка 5 касае третото звено –
туристическа инфраструктура, нещо което може би в последния момент, не ви е направило
впечатление и за което се извиняваме много, че се наложи в последния момент да я
предложим.
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А що се касае за големите суми, нормално е един работен проект, който се изготвя
няма как да бъде на някаква малка стойност, сумата е 30 000 и вие ще прецените дали ще
гласувате за това.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
По отношение на техническата документация за обновяване на уличната мрежа в
последния момент ви даваме това предложение, тъй като финансирането ще бъде от
държавния бюджет, какви са изискванията за да го получим това финансиране и на нас ни е
съобщено в последния момент, след като бяха преминали по-голяма част от комисиите,
научихме го в понеделник. Затова ви го предоставяме сега.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси, касаещи актуализацията на бюджета има ли. Не виждам. Който е
съгласен така предложения проект за решение да стане решение, моля да гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 342
На основание чл. 12, ал. 3 и чл. 14, ал. 1 от ЗДБРБ за 2013 г., чл. 21 ал. 1 т. 6 и
чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-04
“Транспортни средства”, за дейност 898 „Други дейности по икономиката” закупуване на
товарен автомобил до 3 т с 5000 лв. Същият ще се използва за обслужване на звено
„Инфраструктура и благоустрояване”.
2. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на
§ 51-00
“Основен ремонт”, за дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” обект „Актуализация
на работен проект, етап II напорен водопровод с. Захари Стояново” със сумата 3950 лв.
3. Увеличават се средствата за звено „Охрана и контрол” на дейност 898 „Други
дейности по икономиката” с 3639 лв. по разходни параграфи както следва: § 01-01 Средства
за работна заплата с 3080 лв. § 05-51 – Вноски от работодател за ДОО – 324 лв. ; Здравно
осигурителни вноски от работодател – 148 лв.; ДЗПО – 87 лв.
4. Определят се средства за „Звено за обслужване на туристически комплекс” на
дейност 759 „Други дейности по културата” в размер на 3639 лв. по разходни параграфи
както следва: § 01-01 Средства за работна заплата с 3080 лв. § 05-51 – Вноски от
работодател за ДОО – 324 лв. ; Здравно осигурителни вноски от работодател – 148 лв.;
ДЗПО – 87 лв.
5. Определят се средства за звено Туристическа инфраструктура на дейност 759
„Други дейности по културата” в размер на 3639 лв. по разходни параграфи както следва: §
01-01 Средства за работна заплата с 3080 лв. § 05-51 – Вноски от работодател за ДОО – 324
лв. ; Здравно осигурителни вноски от работодател – 148 лв.; ДЗПО – 87 лв.
6. Включва се в инвестиционната програма за § 52-06 Инфраструктурни обекти, за
дейност 541” Домове за възрастни хора” нов обект: „Изграждане на многофункционално
спортно игрище в звено „Дом за възрастни с умствена изостаналост и защитени жилища с.
Медовина” със сумата 3688 лв. дофинансиране на държавни дейности.
7.Включва се в инвестиционната програма за § 53-09 Придобиване на други
нематериални дълготрайни активи, за дейност 606 Изграждане, поддържане и ремонт на
пътища следния нематериален дълготраен актив:”Изготвяне на техническа документация за
обновяване на улични настилки в гр. Попово” със сумата 30 000 лв. за Местни дейности.
8. Средствата са от намаление на § 97-00 Резерв за Местни дейности в размер на
26 855 лв. и намаление на средствата за обект ЖБ кв. 112 собствени средства в размер на
26 700 лв.
9. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2013 година.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред.
3. Допълване на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси”
Стефан Иванов – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
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Росица Денева – общински съветник
И нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 и чл. 6 от Наредбата
на общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги, Общинският съвет

РЕШИ
Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги, както следва:
1. В Приложение № 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях“, към Наредбата
се създават нови т. 96. и 96.1. със следното съдържание:
№ по
Вид услуга
Такса
ред
96.
Ползване на „Капански комплекс 12.50 лв./за легло на ден
Садина”.
96.1. Ползване на лятна кухня и градина 45.00 лв./на ден
от „Капански комплекс с. Садина”.

Забележка
В цената не
включен ДДС
В цената не
включен ДДС

е
е

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСАСТВА
ЗА
ЗА
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24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 343
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5 и чл. 6 от Наредбата
на общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги, Общинският съвет

РЕШИ
Допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги, както следва:
1. В Приложение № 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях“, към Наредбата
се създават нови т. 96. и 96.1. със следното съдържание:
№ по
Вид услуга
Такса
ред
96.
Ползване на „Капански комплекс 12.50 лв./за легло на ден
Садина”.
96.1. Ползване на лятна кухня и градина 45.00 лв./на ден
от „Капански комплекс с. Садина”.

Забележка
В цената не
включен ДДС
В цената не
включен ДДС

е
е

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред.
4. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси”
Стефан Иванов – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам ви проекта за решение и давам думата за обсъждане.
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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 цени, както следва:
НМ
Пакет І
Априлово
Априлово
Априлово
Априлово
Пакет ІІ
Априлово
Априлово
Априлово
Априлово
Пакет ІІІ
Априлово
Априлово
Априлово
Пакет ІV
Априлово
Априлово
Априлово
Априлово
Пакет V
Иванча
Иванча
Пакет VІ
Иванча
Иванча
Иванча
Априлово
Априлово
Попово
Попово
Зараево

Имот №

НТП

АОС

Начална тръжна
цена лв/имот

Площ

Кат

36015
62003
67016
71011

3,994
2,269
5,023
0,839

3; 4
4
3; 4
3

нива
нива
нива
нива

9443
9499
9505
9514

2265
1287
2848
464

75001
97014
97015
107002

0,794
1,800
0,969
2,300

3
3
3
3

нива
нива
нива
нива

9521
9570
9571
9730

439
1021
549
1380

117005
118038
122006

9,711
1,363
4,898

5; 10
3
3; 5

нива
нива
нива

9737
9739
9744

5700
773
3037

141015
145001
150008
154009

3,500
5,501
4,332
2,500

3
3
3
3; 5

нива
нива
нива
нива

9762
9764
9765
9767

1691
3119
2456
1418

1033
1041

0,036
3,397

4
4

нива
нива

7398
7402

10
761

1146
1162
1165

0,557
1,040
1,058

5
5
5

нива
нива
нива

7426
7440
7443

125
233
237

110022 14,199
136
5,237
57649.113.405 0,507
57649.113.409 0,528
11010
2

3
3
4
4
9

нива
храсти
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
др.селст.т-я

9732
9383
11637
11638
11635

8803
1241
342
367
460

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСАСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 344
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
11

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в
община Попово през 2013 год., точка Б, с имотите описани в т.2.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост, за продажба чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Пакет І
Априлово
Априлово
Априлово
Априлово
Пакет ІІ
Априлово
Априлово
Априлово
Априлово
Пакет ІІІ
Априлово
Априлово
Априлово
Пакет ІV
Априлово
Априлово
Априлово
Априлово
Пакет V
Иванча
Иванча
Пакет VІ
Иванча
Иванча
Иванча
Априлово
Априлово
Попово
Попово
Зараево

Имот №

НТП

АОС

Начална тръжна
цена лв/имот

Площ

Кат

36015
62003
67016
71011

3,994
2,269
5,023
0,839

3; 4
4
3; 4
3

нива
нива
нива
нива

9443
9499
9505
9514

2265
1287
2848
464

75001
97014
97015
107002

0,794
1,800
0,969
2,300

3
3
3
3

нива
нива
нива
нива

9521
9570
9571
9730

439
1021
549
1380

117005
118038
122006

9,711
1,363
4,898

5; 10
3
3; 5

нива
нива
нива

9737
9739
9744

5700
773
3037

141015
145001
150008
154009

3,500
5,501
4,332
2,500

3
3
3
3; 5

нива
нива
нива
нива

9762
9764
9765
9767

1691
3119
2456
1418

1033
1041

0,036
3,397

4
4

нива
нива

7398
7402

10
761

1146
1162
1165

0,557
1,040
1,058

5
5
5

нива
нива
нива

7426
7440
7443

125
233
237

110022 14,199
136
5,237
57649.113.405 0,507
57649.113.409 0,528
11010
2

3
3
4
4
9

нива
храсти
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
др.селст.т-я

9732
9383
11637
11638
11635

8803
1241
342
367
460

3.Възлага на Кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
Преминаваме към пета точка от Дневния ред.
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5. Предоставяне на пасища и мери, общинска собственост, за общо и индивидуално
ползване в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и
земеделско състояние.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Ние с три гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Посочените нормативни актове
звучат по следния начин: придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи
общинска собственост се извършват под общо ръководство и контрол на ОбС, каквото ние
правим в момента. ЗСПЗЗ също ни дава като ОбС да определим с решение прието с
обикновено мнозинство от общия брой съветници размера и местоположението на мерите и
пасищата за общо и за индивидуално ползване в зависимост от броя и вида на отглежданите
пасищни животни на територията на съответното землище. Правила за ползването на
пасищата на територията на общината. ОбС ежегодно приема с решение за предоставяне и
актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа доста голяма е ал. 2 и ал.
3 на чл. 37о от ЗСПЗЗ, поради което няма да я чета, но всичко е изпълнено и подкрепяме
решението, така както е внесено за разглеждане.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 37 и, ал. 3, т. 1,
чл. 37о от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2013/14 год., точка А, с имотите съгласно Приложение № 2 и №3.
2.Приема годишен план за паша съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2014 год с
цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели, като
дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване от
земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения, отглеждащи животни в община
Попово.
Одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските мери и пасища в размер на
14 058,336 дка, съгласно Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища и
мери за общо ползване в землищата на община Попово”, подлежащи за предоставяне на
земеделските стопани- животновъди, за последващо кандидатстване за получаване на директни
плащания по схемата за единно плащане на площ. Определя 1736,374 дка за отдаване под наем
чрез публично оповестен търг за индивидуално ползване /за проявили интерес земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни или за поддържането им в добро земеделско и екологично
състояние / /Приложение №3/
3.Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат добитък
и еднокопитни в съотношение, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на
земята в добро екологично и земеделско състояние” или ЕРД над 24 мес.-5 дка, за ЕРД на възраст
от 8 до 24 м.-2 дка, за ЕРД на възраст от 2м. до 8 м.-1 дка, ДРД-0,5 дка и за еднокопитни- 5 дка.
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4.Таксите за ползване на общинските мери и пасища да се събират от кметовете и кметските
наместници по цени определени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е необходимо сключване на договори. Съгласно чл.37о ал.4 и
ал.5 от ЗСПЗЗ, решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и
пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и
земеделските стопани включени в списъците от Приложение №1 могат да получат заверено копие
от решението за определяне на ползването на мерите и пасищата.
5. Задължения на общината:
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери от местното
население за паша на притежаваните от тях животни.
-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно необходимите
мероприятия по поддържането и опазването на мерите и пасищата.
-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата и мерите за
поддържането им в добро екологично състояние.
6. Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни:
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери в срок ;
-да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им;
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и
противопожарни правила;
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите;
-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и водоемите;
-да изпълняват указанията на специализираните органи;
-да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват
неразрешени химически препарати и торове;
- да не унищожават единични и групи дървета.
7.Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за
целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
8. Мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се отдават под наем чрез
публично оповестен търг. Участници в търга могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи
пасищни животни на територията на землището или на съседно землище, които:
8.1 отглеждат регистрирани в Системата за идентификацията на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба, както следва:
а/10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
б/ 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в/ 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце и кози майки;
г/ 5 или повече еднокопитни( коне, магарета, катъри, мулета)
9.Мерите и пасищата, останали свободни след провеждането на търга между участниците по т.8
се предлагат чрез публично оповестен търг под наем за поддържане в добро земеделско и
екологична състояние.
10. Определя началната тръжна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване на
пасищата и мерите от ОПФ в размер на 10,00 лв/дка (пазарна по смисъла на §2г, ал.2 от ДР на
ЗСПЗЗ)
Имате ли въпроси по отношение на докладната записка ?
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз подкрепям напълно тази докладна. Радвам се, че тя влиза в дневния ред. Това,
което ме интересува е, преди време гласувахме и мисля, че имаше и търгове и бяха дадени
под аренда пасища и мери. Мисля, че отделни фирми и Сдружения ползваха тези пасища и
мери и какво става с този договор тогава на Общината за отдаване под аренда на пасищата и
мерите тогава. Тези пасища и мери включени ли са в този списък или не?
Красимира Славева – общинска администрация
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Тогава бяхме отдали почти всички пасища под аренда, но голяма част от договорите
бяха прекратени веднага след тяхното сключване, тъй като се оказа, че голяма част от
пасищата са в лошо състояние и е невъзможно да бъдат поддържани. Останаха да действат
може би 2 или 3 договора, които не са включени в този списък. Тук са пасища и мери, които
ще се ползват за обща паша в селата и както виждате в Приложение 3 пасища и мери, които
ще бъдат отдадени за индивидуално ползване, но след провеждане на публичен търг. Тук са
всички пасища на общината.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н стана ли ясно ?
Тодор Тодоров – общински съветник
Ами то и на мен да стане ясно, и на обществеността да стане ясно, че тези договори
които тогава бяха сключени не са заработили, това ОбС не го е разглеждал и до нас такава
информация не е стигала Аз се радвам, че стана ясно това нещо. Нямаше никакъв отчет, от
който да разберем, че тези договори са отпаднали. Благодаря на г-жа Славева, че даде
разяснение, че да ни стане ясно и на нас и на хората в общината.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тодоров, позволете ми да не се съглася с това. Всяка година Общинска
собственост, прави отчет, каква част от земята, която е общинска собственост е отдадена,
какво се получава, има ли неизпълнени договори. Аз си мисля, че който се интересува от
това може да почерпи информация от този отчет. А отделно мисля, че ние разглеждахме
конкретно определени договори, дори ако не се лъжа беше по ваше питане. Колеги има ли
други въпроси по тази докладна. Не виждам.
Преминаваме към гласуване по точка 5 от Дневния ред.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 345
На основание чл. 21, ал. 1 т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 37 и, ал. 3, т. 1,
чл. 37о от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2013/14 год., точка А, с имотите съгласно Приложение № 2 и №3.
2.Приема годишен план за паша съгласно Приложение № 1 и Приложение №2 през 2014 год с
цел намаляване на тенденцията за изоставяне на пасищата и използването им за други цели, като
дава съгласие за предоставяне на общинските мери и пасища за общо и индивидуално ползване от
земеделски стопани –животновъди и/или техните сдружения, отглеждащи животни в община
Попово.
Одобрява местоположението и площта на парцелите на общинските мери и пасища в размер на
14 058,336 дка, съгласно Приложение№2 - „Списък на имотите- общинска собственост, пасища и
мери за общо ползване в землищата на община Попово”, подлежащи за предоставяне на
земеделските стопани- животновъди, за последващо кандидатстване за получаване на директни
плащания по схемата за единно плащане на площ. Определя 1736,374 дка за отдаване под наем
чрез публично оповестен търг за индивидуално ползване /за проявили интерес земеделски
стопани, отглеждащи пасищни животни или за поддържането им в добро земеделско и екологично
състояние / /Приложение №3/
3.Площите се предоставят за пасищно отглеждане на едър рогат добитък, дребен рогат добитък
и еднокопитни в съотношение, съгласно Национален стандарт 4.1 от „Условията за поддържане на
земята в добро екологично и земеделско състояние” или ЕРД над 24 мес.-5 дка, за ЕРД на възраст
от 8 до 24 м.-2 дка, за ЕРД на възраст от 2м. до 8 м.-1 дка, ДРД-0,5 дка и за еднокопитни- 5 дка.
4.Таксите за ползване на общинските мери и пасища да се събират от кметовете и кметските
наместници по цени определени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и
цени на услуги на ОбС гр.Попово. Не е необходимо сключване на договори. Съгласно чл.37о ал.4 и
ал.5 от ЗСПЗЗ, решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и
пасищата за целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители и
земеделските стопани включени в списъците от Приложение №1 могат да получат заверено копие
от решението за определяне на ползването на мерите и пасищата.
5. Задължения на общината:
-да осигури безпрепятствено ползване на предоставените общински пасища и мери от местното
население за паша на притежаваните от тях животни.
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-при запитване от ползвателите да предоставят информация и указания, относно необходимите
мероприятия по поддържането и опазването на мерите и пасищата.
-да съдейства на ползвателите, които организират почистването на пасищата и мерите за
поддържането им в добро екологично състояние.
6. Ползвателите на общински мери и пасища са длъжни:
-да заплащат такса или наем за ползване на общинските пасища, мери в срок ;
-да използват предоставените им пасища и мери, съгласно предназначението им;
-да спазват приетите от общинския съвет правила за ползване;
-да спазват установените ветеринарно-санитарни и хигиенни, както и екологични норми и
противопожарни правила;
-да спазват фитосанитарните изисквания при поддържането на пасищата и мерите;
-да опазват електро-преносимите и други съоръжения и инсталации, както и водоемите;
-да изпълняват указанията на специализираните органи;
-да предпазват пасищата и мерите от ерозия, заблатяване и замърсяване, да не употребяват
неразрешени химически препарати и торове;
- да не унищожават единични и групи дървета.
7.Решението на общинския съвет е правно основание за общо ползване на мерите и пасищата за
целите на чл.41 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
8. Мерите и пасищата по т.2, определени за индивидуално ползване се отдават под наем чрез
публично оповестен търг. Участници в търга могат да бъдат земеделски стопани, отглеждащи
пасищни животни на територията на землището или на съседно землище, които:
8.1 отглеждат регистрирани в Системата за идентификацията на животните и регистрация на
животновъдните обекти на Националната ветеринарномедицинска служба, както следва:
а/10 или повече говеда или 10 или повече биволи, или 10 или повече говеда и биволи;
б/ 5 или повече крави и/или юници по схемата за крави с бозаещи телета;
в/ 50 или повече овце майки или 50 или повече кози майки, или 50 или повече овце и кози майки;
г/ 5 или повече еднокопитни( коне, магарета, катъри, мулета)
9.Мерите и пасищата, останали свободни след провеждането на търга между участниците по т.8
се предлагат чрез публично оповестен търг под наем за поддържане в добро земеделско и
екологична състояние.
10. Определя началната тръжна цена за отдаване под наем за индивидуално ползване на
пасищата и мерите от ОПФ в размер на 10,00 лв/дка (пазарна по смисъла на §2г, ал.2 от ДР на
ЗСПЗЗ)
Преминаваме към шеста точка от Дневния ред.
6. Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственик
по реда на §27 ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 29 от ЗСПЗЗ, по съдебно
решение.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Нашата комисия с 3 гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Правото на собственост
върху земеделски земи отнети от Българската православна църква и другите религиозни
общности, от други организации се възстановява по тяхно искане, освен ако след
отнемането им са законно застроени със сгради, които нямат земеделско предназначение,
или с тях са оземлени граждани. В тези случаи на съответните организации се предоставя
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равностоен имот от държавния или общински поземлен фонд. При липса на такава земя
собствените се обезщетяват с поименни компенсационни бонове. При наличието на такава
земя в с. Априлово би следвало да бъдат възстановени земите съгласно съдебното решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка §.27, ал. 2, т. 2 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 29 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Дава съгласие, долуописаните имоти :
№
1
2

КВС на
землище
Априлово
Априлово

Имот
№
Площ/дка
160001
2,000
127016
1,000

НТП
нива
из.нива

АОС
9769
9749

да се предоставят в собственост на църковно настоятелство в с.Априлово съгласно
съдебно решение №74/2007 год на Поповски районен съд, за възстановяване правото
им на собственост.
Имате ли въпроси по докладната записка?. Не виждам.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСАСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
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25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 346
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка §.27, ал. 2, т. 2 от
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 29 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Дава съгласие, долуописаните имоти :
№
1
2

КВС на
землище
Априлово
Априлово

Имот
№
Площ/дка
160001
2,000
127016
1,000

НТП
нива
из.нива

АОС
9769
9749

да се предоставят в собственост на църковно настоятелство в с.Априлово съгласно
съдебно решение №74/2007 год на Поповски районен съд, за възстановяване правото
им на собственост.
Преминаваме към седма точка от Дневния ред.
7. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имот частна държавна собственост – клуб в под блоково
пространство на жилищен блок на ул. „Асен Златаров” № 25 вх. Г, гр. Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК„Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
С три гласа ЗА подкрепяме решението.
Зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 6 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
19

Възлага на кмета на община Попово да предприеме съответните действия
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово върху имот частна държавна
собственост по АДС 4374/23.02.2011 г. представляващ:
Самостоятелен обект с идентификатор № 57649.503.2374.1.84 - клуб в под блоково
пространство със застроена площ 160 кв. м., находящ се в сграда №1, разположена в ПИ с
идентификатор № 57649.503.2374 по кадастрална карта на гр. Попово, ул. „Асен Златаров”
№ 25, вх. Г.
Имате думата за въпроси. Няма желаещи.

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСАСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението се приема.
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 347
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 6 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на община Попово да предприеме съответните действия
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне право на собственост на община Попово върху имот частна държавна
собственост по АДС 4374/23.02.2011 г. представляващ:
Самостоятелен обект с идентификатор № 57649.503.2374.1.84 - клуб в под блоково
пространство със застроена площ 160 кв. м., находящ се в сграда №1, разположена в ПИ с
идентификатор № 57649.503.2374 по кадастрална карта на гр. Попово, ул. „Асен Златаров”
№ 25, вх. Г.
Преминаваме към осма точка от Дневния ред.
8. Откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на
Община Попово върху имоти държавна собственост /дълготрайни материални активи
на Военно формирование с. Голямо Ново/.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „ Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с четири 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 три гласа ЗА подкрепяме решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 6 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме съответните действия
чрез Областен управител на Област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне на право на собственост на Община Попово върху имоти държавна
собственост, ползвани от Военно формирование в с. Голямо Ново, общ. Търговище
представляващи: имот №000571 с площ 8.642 дка., имот №000572 с площ 148.901 дка. и
имот №000573 с площ 58.515 дка. по карта за земеразделяне на землище с. Голямо Ново,
общ. Търговище, ведно със застроените в тях 34 бр .складови помещения; 1 бр. КПП; 1 бр.
дърводелска работилница; 5 бр. гаражни клетки; 1 бр. сграда помпена станция; 1 бр. сграда
трафопост; 1 бр. навес; 1 бр. сграда автопарк; 1 бр. конюшня и 13 бр административни
сгради.
Имате думата за въпроси по докладната.
Стефан Иванов – общински съветник
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Аз така адмирирам така идеята общината да придобие още имоти по безвъзмезден
път. Интересно ми е само, виждам че е записано, че след прехвърлянето на имотите
Общината възнамерява имотите да бъдат преустроени в спортно развлекателен център,
което там точно в Голямо Ново на границата с община Търговище не знам как ще се
реализира и как ще се използва по-точно. Това ми направи впечатление, ако може някой да
даде разяснение или просто между другото е написано?
Полк. Трифон Трифонов – зам. кмет на Община Попово
Наименованието на проекта е условно, тъй като това ще се реализира чрез
Европейските програми, разбирайте, че това ще бъде и възстановителен център на Община
Попово. По-важното е да го придобием, и това което трябваше да направи впечатление на
доста хора е, че по-голямата част от тези 215 дка са в община Търговище, а ние ще ги
придобием. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси? Няма желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСАСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0
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Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 348
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 6 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на Кмета на Община Попово да предприеме съответните действия
чрез Областен управител на Област Търговище до Министерски съвет за безвъзмездно
прехвърляне на право на собственост на Община Попово върху имоти държавна
собственост, ползвани от Военно формирование в с. Голямо Ново, общ. Търговище
представляващи: имот №000571 с площ 8.642 дка., имот №000572 с площ 148.901 дка. и
имот №000573 с площ 58.515 дка. по карта за земеразделяне на землище с. Голямо Ново,
общ. Търговище, ведно със застроените в тях 34 бр. складови помещения; 1 бр. КПП; 1 бр.
дърводелска работилница; 5 бр. гаражни клетки; 1 бр. сграда помпена станция; 1 бр. сграда
трафопост; 1 бр. навес; 1 бр. сграда автопарк; 1 бр. конюшня и 13 бр административни
сгради.
Преминаваме към девета точка от Дневния ред.
9. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост за 2013 г.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „ Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права”
Иван Неделчев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси”
Стефан Иванов – 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
С три гласа ЗА подкрепяме решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете да ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013 г. както следва:
в раздел III се прави следното допълнение:
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т. А – помещение в кв. Сеячи с ид. №
57649.502.122.1 по
кадастралната
карта гр. Попово с площ от 45 кв. м.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно
наддаване за определяне на наемателя.
Имате думата за въпроси по докладната. Не виждам желаещи.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бехти Емурлов Бейтулов
2. Бойко Радев Атанасов
3. Валентин Стоянов Русчев
4. Венетка Иванова Колева
5. Венета Русанова Мисирджиева
6. Веселин Несторов Георгиев
7. Ганка Радева Колева
8. Георги Петров Георгиев
9. Зехра Ибрямова Мустафова
10. Иван Неделчев Неделчев
11. Ивелина Костантинова Андреева
12. Илиян Станчев Илиев
13. Катя Петрова Грибнева
14. Костадин Иванов Димитров
15. Магдалена Аспарухова Радева
16. Мариана Иванова Иванова
17. Марям Алиосман Мутиш
18. Мая Стефанова Димитрова
19. Найден Иванов Иванов
20. Никола Тошков Неделчев
21. Николай Цонев Черкезов
22. Нурхан Хюсеинов Нуриев
23. Росица Денева Дончева
24. Румен Стойчев Русев
25. Стефан Неделчев Иванов
26. Стефан Пенчев Рачев
27. Тодор Стефанов Тодоров
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Христо Иванов Дюкенджиев
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСАСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 349
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На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал.1 от Закона за
общинската собственост и чл. 14, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2013 г. както следва:
в раздел III се прави следното допълнение:
т. А – помещение в кв. Сеячи с ид. №
57649.502.122.1 по
кадастралната
карта гр. Попово с площ от 45 кв. м.
2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно
наддаване за определяне на наемателя.
Преминаваме към десета точка от Дневния ред.
10. Вземане на решение от ОбС Попово за внасяне на предложение в Министерски
съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на АНКА ГЕОРГИЕВА
ГЕЦОВА.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 29 октомври и с пет гласа ЗА
подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги зачитам проекта за решение:
На основание чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителният стаж и
чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово внася предложение в Министерски съвет на РБългария за
отпускане на персонална пенсия на АНКА ГЕОРГИЕВА ГЕЦОВА.

Колеги, имате думата за мнения и предложения, въпроси към докладната.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 350
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На основание чл. 7 ал. 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителният стаж и
чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово внася предложение в Министерски съвет на РБългария за
отпускане на персонална пенсия на АНКА ГЕОРГИЕВА ГЕЦОВА.

Преминаваме към единадесета точка от Дневния ред.
11. Избор на съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище за мандат 01.01.2014 –
31.12.2018 година.
Вносител: адв. Росица Денева – председател на Временна комисия
Давам думата на адв. Денева.
Адв. Росица Денева – председател на Временната комисия
Искам да кажа, че комисията работи съгласно указанията, дадени ни от Търговищки
окръжен съд, които съответстват на Закона за съдебната власт и Наредбата № 1 за
съдебните заседатели. Проведохме четири заседания, като в различните заседания, различни
членове са присъствали, но винаги сме имали мнозинство и единодушно гласувахме петте
кандидата така както са предложени на вашето внимание.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на адв. Денева за добре свършената работа от комисията, която тя
ръководи.
Зачитам проекта за решение:
В изпълнение на решение № 333 от Протокол № 26 от 26.09.2013 г., на основание
чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 58 от Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 2 ал.
2, чл. 5 ал. 1, чл. 6 от Наредба № 1 за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и
чл. 67 от Закона за съдебната власт, Общинският съвет

РЕШИ
1.

ОбС Попово утвърждава предложените кандидати за съдебни заседатели към
Окръжен съд Търговище за мандат 01.01.2014 – 31.12.2018 година след
гласуване както следва:
Катя Петрова Грибнева
Мехмед Сюлейман Камбер
Нели Йорданова Ботева
Николай Петков Николов
Николинка Тодорова Бровченко
2. ОбС Попово прекратява дейността на Временната комисия, избрана с
решение № 333 от Протокол № 26 от 26.09.2013 г., поради изготвяне и
представяне отчет за резултатите от дейността си пред ОбС.

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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ЗА
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ЗА
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ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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ЗА
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-

26
0
1

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 351
В изпълнение на решение № 333 от Протокол № 26 от 26.09.2013 г., на основание
чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 58 от Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл. 2 ал.
2, чл. 5 ал. 1, чл. 6 от Наредба № 1 за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет, и
чл. 67 от Закона за съдебната власт,Общинският съвет

РЕШИ
1.ОбС Попово утвърждава предложените кандидати за съдебни заседатели към
Окръжен съд Търговище за мандат 01.01.2014 – 31.12.2018 година след гласуване
както следва:
Катя Петрова Грибнева
27

Мехмед Сюлейман Камбер
Нели Йорданова Ботева
Николай Петков Николов
Николинка Тодорова Бровченко
2. ОбС Попово прекратява дейността на Временната комисия, избрана с решение №
333 от Протокол № 26 от 26.09.2013 г., поради изготвяне и представяне отчет за
резултатите от дейността си пред ОбС.
Преминаваме към дванадесета точка от Дневния ред.
12. Участие и представителство на Община Попово в Асоциацията по ВиК.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата на инж. Николай Николов да разясни наложителността на внасянето на
тази докладна и какви последствия ще има от нея.
Инж. Николай Николов – директор на Дирекция „ТСУ”
Уважаеми господин председател, уважаеми общински съветници,
На вашето внимание е докладна, с която започва реформа в водния сектор в
Република България. Миналия месец бяха повикани областните управители, кметовете на
общини и председателите на ОбС за североизточна България във Велико Търново, за да
бъде изложена възложената от Правителството Стратегия за водоснабдяване и канализация
и план за действие в Р България. Това е една дългосрочна Стратегия, която е била
поръчвана от предните правителства, с намерение да бъде реализирана още миналия
мандат, но тъй като ресурса, който е необходим и действията, които трябва да се извършват
технически и технологично изискват време, затова този процес е изостанал във времето си.
Какво предвижва тази Стратегия, за да ви стане ясно за какво гласувате днес. Тази
Стратегия за първи път, от както съществуват водоснабдителни системи описва състоянието
на преносната водопроводна мрежа в Р България, описва проблемите, които има по
водопроводната и канализационна мрежа и мерките, които трябва да бъдат предприети за
нейното обновяване, така че да има една устойчива цена на водата, постоянно вода във
всички населени места с необходимото качество. Тоест съгласно тази Стратегия водата не
се приема съвсем като пазарен продукт, там се говори за устойчивост цената на водата,
предполагам подпомагане на бедните слоеве от населението след като няма поносимост към
цената на водата, търси се възможност на грандови схеми за финансиране на инвестициите
в този сектор, който по обем инвестиции след здравеопазването е един от най-големите в Р
България. В резултат на тази Стратегия, в която между другото най-важното е, че сегашните
ВиК дружества преминават и стават оператори, ще им се изземе цялото имущество. То ще
се раздели на общинско и държавно и ще се създадат Асоциации на регионален принцип,
каквато Асоциация вече е факт с Водоснабдяване Дунав ЕООД Разград, което от дружество
ще прерасне в оператор. Тези асоциации ще избират операторите, като операторите ще
управляват предоставената им собственост. Контролът на тези оператори ще се осъществява
от Асоциациите посредством общините и от Декевър. До колко ще сработи този механизъм
във времето и в бъдещето аз не мога да кажа. В резултат на тази Стратегия пак от държавата
от Регионалното министерство е възложен и изготвен Регионален план за водоснабдяване и
канализация на обособената територия на Водоснабдяване Дунав ЕООД Разград. Със
заглавието още отговарям на някои въпроси зададени от вас, защо Разград, а не Търговище?
Защото ние пием вода от водоснабдителна система Дунав, която началото и започва от
ранейни кладенци близо до Силистра. Там водата с няколко подема се тласка към Разград,
Лозница и Попово. Допълнително пием вода от дълбоки сондажи, които са два на брой, и
имаме още три консервирани на територията на Попово и един водоизточник гравитачен
Гюрлюка, който са изграждали нашите прадядовци тук на територията на Попово, и който
захранва 1/3 от града с вода. Разбира се тази Стратегия, независимо че сме към Разград и
обхваща главно водоснабдителна система Дунав, касае и останалите 34 населени места от
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територията на община Попово. В общи линии на 2000 еквивалент жители, населени места,
които са, тя описва проблемите и начините на решаване на тези проблеми.
Какво е характерно в тази Програма и какво всъщност ние ще утвърждаваме днес? В
Програмата са изготвени краткосрочни, средносрочни и дългосрочни Инвестиционни
програми, които програми трябва да гарантират в един период референтен 38-40 годишен
възстановяване на водопроводните и изграждане на канализационни системи на населени
места с над 2000 еквивалент жители. Краткосрочната програма е с референтен период 2014
– 2020 година, тоест това което ни касае най-много нас, средносрочната програма обхваща
2020 – 2028 година и дългосрочната - до края на програмния период. Възможно е
актуализирането на този Мастър план след изтичането на програмния период или по време
на програмния период, ако са възникнали нови социално икономически условия, или
технически проблеми, които налагат включването в тази Програма на нови инвестиции,
обосновано разбира се. Тя ще бъде елемент и вече е елемент на Областния план за развитие.
За това е желателно в краткосрочната програма, която утвърждаваме да бъдат включени
всички онези обекти, които ние смятаме за значими и важни за територията на община
Попово, и които би следвало да бъдат финансирани по Оперативни програми. Нещо важно в
този Регионален план за развитие, който за първи път се докладва и установява, е че
особено средносрочната и дългосрочната програма трудно могат да бъдат финансирани, тъй
като поносимостта на цената на водата надхвърля 4% граница определена от Декевър като
поносима за територията на страната. А дори над 40% от населението в нашия район тази
граница ще бъде над 4 % поносимостта. Тоест, ако един жител на едно село има доход от
200 лева той няма да бъде 4 %, а ще бъде много повече от 4 % . Ето защо разработващите
изказват сериозни опасения за изпълнението на тази програма, особено за референтния
период 2020 – 2030 година, а за първия програмен период ще има сериозни проблеми за
устойчивостта на цената на водата, тоест може да има в определени райони отказ от
плащане. Ето защо нашето предложение, беше с промените, които трябва да настъпят в тази
Програма на първо място двете области Търговище и Разград, това беше предложение на
община Попово, да направят предложение пред Министерски съвет, приоритетно области с
нисък ръст на доходите да бъдат финансирани само по грандови схеми като не се спазва
правилото за 10 % участие на общините в тези инвестиции. Да се намалят
амортизационните разходи, или изцяло да отпаднат след изграждането на обектите, за да
може себестойността на направената услуга да бъде с по-ниска стойност и да бъде поносима
от населението в нашия район.
Какво сме предложили допълнително да бъдат включени в Програмата в първия
програмен период. Ако някой се е заинтересувал и е прочел краткосрочната програма на
първо място е включено реконструкция на система Дунав с всичките и помпени станции, за
да може да има по-голяма икономия на ел. енергия и от там снижаване себестойността на
добитата вода. Тя е с около110 км дължина, инвестицията е доста сериозна и обхваща
територията на три общини, като ние сме последната, която зависим от тази система. На
второ място има няколко довеждащи водопровода в град Попово, които са важни за
сигурността на системата на водоснабдяване на гр. Попово. На второ място сме предложили
да бъде включен в краткосрочната програма проекта, който вие тук приехте и разгледахте и
трябваше да бъде финансиран в този програмен период – реконструкция на водопроводна и
канализационна мрежа на град Попово на стойност от 28 млн. лв. Очевидно има проблеми с
финансирането на този род обекти и този проект ще остане за следващия програмен период
със стойността, с която е заложен и проекта, който е изготвен за този проект.
На второ место предлагаме да бъде включен един водоснабдителен обект за група
села от Априловски район. Вие вече гласувахте и е факт, след 15-ти този месец ще бъде
приет с протокол 16 и разрешение за ползване водоснабдителна система от дълбок сондаж
Манастирца на група села от Славяновски район. Това са всички населени места в
Славяновски район без Посабина, Медовина и Славяново. Системата е така оразмерена, че
накрая в с. Долец има достатъчно количество вода, която можем да тласнем и изпратим в
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Априловски район, който при засушаване поставя в режим на водоснабдяване Марчино,
Долна Кабда, Конак, а отчасти и Априлово. Затова сме с намерение до 2020 година да
предложим такъв проект, той да бъде финансиран и реализиран за този засушлив район, с
който ще решим на 100 % водоснабдяването на населените места на територията на община
Попово със сигурни водоизточници, ако не броим разбира се Заветно, което остава
изолирано и трябва допълнително да се мисли за него.
Предлагаме също да бъде включен един проект за управление на утайките от
Пречиствателната станция. Ние имаме такъв проект, в момента утайките се генерират и
складират в един изоставен язовир в близост до с. Кардам, но местото вече се запълва, а
изготвянето на един такъв проект е сериозна сума и ако бъде финансиран от общината или
дружеството, ще утежни себестойността на пречистваната вода. Затова предлагаме този
проект да бъде включен за финансиране по Оперативни програми за следващия референтен
период.
И не на последно място предлагаме да бъде включен – както знаете две населени
места бяха утвърдени като пилотни проекти за почистване на отпадните води в населени
места до 2000 еквивалентни жители. Такъв проект беше разработен като пред
инвестиционни проучвания за Садина и Медовина, и две населени места в община Враца.
Поискано ни беше едно от тези две населени места, за да бъде започнат проекта.
Финансирането на проекта ще се осигури от ПУДОС, а реализацията предлаган с публичночастно партньорство след обсъждане с оператора ВиК, след обсъждане с проектанти
стигнахме до заключение, че по-удачно е да се изгради в Медовина като пилотен проект и
предложихме Медовина да бъде това населено място, заедно с едно населено място от
община Враца.
И разбира се вие ще гласувате и кмета на Общината да участва в Асоциацията да
участва в утвърждаването на този проект със съответните бележки и евентуално
утвърждаване на Инвестиционните програми. Тъй като не е предмет на този Мастър план,
той ще пледира там, аз съм разговарял с него, нашето намерение е във всяко населено място
през следващата година да бъдат изградени реновирани водопроводите по онези улици и
пътища в селата, по които вървят автобусите и стига до центровете на селото. Това ще бъде
съгласувано с всеки един кмет, кои улици са най-важни за селото и по тези улици ще
предложим приоритетно да бъде финансирано реконструкцията на водопроводните мрежи.
Това не се прави случайно, а за да може да се даде зелена светлина и това, което гласувахте
в Инвестиционната програма за проектиране на улици, обновяване на улични настилки в
град Попово, това да стане и в населените места в нашата община. Но това за да стане първо
трябва да се реши инфраструктурата отдолу с водопроводите, ние там в тези населени места
канализация нямаме, и през този референтен период няма да бъде изграждана. Това в общи
линии е предложения мастър план за утвърждаване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Всичко е разяснено, има ли въпроси допълнително, или да зачитам решението?
Тодор Тодоров – общински съветник
Всичко ми е ясно, аз благодаря на г-н Николов за обстойния анализ, защото
докладната влиза в последния момент и това беше абсолютно необходимо.
Аз искам да питам нещо така тривиално, което интересува може би и
обществеността. Значи ние работим похвално добре по обновяване ВиК мрежата в града.
Вече приключихме един етап, вложихме собствени средства, това коства определено
неудобство на жителите на общината и най-вече на града. Сега кандидатстваме за втория
етап. Преди плащахме двойно по-ниска цена на водата, когато течеше от всякъде, имахме
стара водопроводна мрежа. Сега влагаме средства, неудобството вече го казах, аз мисля, че
икономията е много по-голяма. Мисля, че в момента нямаме преразход, защо това не
повлиява на цената на водата. Това нещо влиза ли по принцип в Стратегията за определяне
цената на водата, активните общини, които активно работят по реновиране на ВиК мрежата,
които наистина нямат загуби наистина да получат облекчаване на цената на водата. Това ми
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е интересно, че когато цялата ни ВиК мрежа течеше плащахме двойно по-малко вода, сега
когато сме ремонтирали всичко, когато нямаме загуба плащаме една от най-високите цени
на водата. Общината ни е активна, похвално е това което прави кмета, ОбС и общинска
администрация, а се оказва, че нашите усилия не помагат по някакъв начин да се получи
облекчение в плащането на цената на водата. Общината ни е активна, похвално е това което
прави Кмета и ОбС и общинска администрация, а се оказва, че нашите усилия не помагат по
някакъв начин да се получи облекчение в плащането на цената на водата от населението на
Попово.
Втори въпрос имам, разбрах че ние се водоснабдяваме главно от система Дунав, от
два дълбоки сондажа, имаме три замразени в момента, един гравитачен – каква част от
водоснабдяването идва от система Дунав, каква част е от нашите два дълбоки сондажа, това
влияе ли върху цената на водата и също така тези дълбоки сондажи, които ги имаме като
резерв какво могат да ни осигурят като дебит. Това ме интересува, мисля че е важно.
Инж. Николай Николов – директор на дирекция ТСУ
Да г-н Тодоров, разбирам ви, той въпроса освен технически е и политически, защото
такива настроения витаят в публичното пространство на град Попово. И вие не случайно го
задавате, защото знаете какъв ще бъде отговора, надявам се няма да извлечете дивиденти от
това, което ще ви кажа.
Преди 10 години в град Попово 5 дена нямаше вода, 1 ден имаше. Ако си спомнят
някои. Загубите ни бяха около 60%, когато бяхме към система Разград. Водата ни беше поевтина, кой ни носеше на гърба си – Община Разград. Ние сме заедно в система Дунав –
Разград, Лозница и Попово. Ние си мълчахме. С инвестициите на община Разград беше
изградена не голяма част, а 100 % зонирането на град Попово. Ние имаме едно от найдобрите зонирания на територията на България. Паралелно с нас започна и реконструкцията
на водопроводната мрежа и в град Разград. За жалост обаче имаше препъни камъни и там не
можа съвместно с нас да приключи реконструкцията на мрежата. Ако вие обърнахте
внимание г-н Тодоров в Стратегията на Р България за водния цикъл се изграждат умишлено
големи райони и за тези райони се определя единна цена на водата, тъй като цената на
водата не се приема само като пазарен продукт. Тоест има населени места, които добиват на
прекалено ниска цена водата, има населени места, които добиват на прекалено висока и се
получава някаква уравниловка. Така, че в този период ние след реконструкцията си, нашите
загуби са 40 %, но 68-70% са на Разград, ние сме едно с тях и цената ни е обща. Общо ни е и
за пречистването на водите, нашето пречистване е по-скъпо от тяхното. А недейте забравя,
че нашите нови системи, които бяха изградени имат по-високи амортизационни отчисления
и затова устойчивостта на тази цена на водата е такава. Ние имаме 10% участие във водния
цикъл на Попово – І-ви етап и затова сега говорим и пледираме за грандови схеми без
участие на общините за финансирането на такъв род обекти, за да не се задават в следващия
референтен период такива въпроси по отношение цената на водата. Що се отнася до това,
дали водата ни стига от дълбоките сондажи, да ние сме в състояние на този етап да се
самозадоволяваме с вода без да ползваме система Дунав. Това е истината. Но ние се
намираме г-н Тодоров в разломна зона. На предното земетресение, два от сондажите ни за 7
секунди излязоха от строя. Ето сега както си говорим може пет сондажа да излязат от строя,
ако стане земетресение, защото сме в разломна зона. Тоест тези водоизточници в
дългосрочен план са сигурни, но ако няма земетресение. А представете си, ако се окажем от
система Дунав, за колко месеца, тръбите ще бъдат извадени и предадени на вторични
суровини като напоителни системи. Това е стратегически обект за нас и никога не трябва да
се отказваме от система Дунав, това е вода, която само при супер екстремни ситуации може
да изчезне – при радиоактивно замърсяване, при добиване на шифтов газ или пресъхване на
река Дунав. Няма друго бедствие, което може да изкара системата дългосрочно и
безвъзвратно от строя, както един дълбок сондаж. А изграждането на един нов дълбок
сондаж изисква минимум година време за да бъде изграден, затова не би следвало не само
ние, а и тези след нас да се отказват от тази система Дунав, независимо че там цената е по31

висока. За това като първи приоритет е включен в краткосрочната инвестиционна програма
модернизиране на система Дунав, за да стане атрактивна тази цена и никой да не бяга от
нея, защото там бяха предвидени да се включат и Търговище и се сетиха миналата година,
когато се замъти техния язовир и започнаха да пият мътна вода.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Николов, мисля, че получихте обстоен отговор.
Тодор Тодоров – общински съветник
Аз искам да благодаря на г-н Николов. Отговорът беше изключителен изчерпателен
и по всичките ми въпроси и аз искам да подчертая, че в никакъв случай не вкарах политика
във въпроса. Това беше нещо, което интересуваше жителите на община Попово и те
трябваше да го чуят. А аз мисля, че за доста голяма част от съветниците също беше полезно
това, което чуха. Благодаря.
Инж. Николай Николов – директор на дирекция ТСУ
Аз се надявам от тук нататък посредством тази Асоциация все по-често да става дума
за водоснабдяване, за цена на вода, тъй като вие ще утвърждавате и плановете на този
оператор. Между другото първия план не беше утвърден тук, а този план който се изготвя с
неговите краткосрочни, средносрочни, и самите финансови планове на това предприятие,
касаещи внасянето на документи в декевър ще бъдат обсъждани тук и така, че
съпричастността на общинските съветници на тема вода, ще бъде по-голяма с изменение на
Закона за водите. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Николов. Давам думата за становище на председателя на ПК
„Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба”
Адв. Росица Денева – общински съветник
Искам да ви кажа, че нашата комисия за втори път слуша господин Николов и с три
гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам ви проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10а,
ал. 4 и чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава своето съгласие Община Попово да участва в Асоциацията по ВиК с обхват
обособена територия на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
2. Определя за представител на Община Попово в асоциацията по ВиК в област
Разград –д-р Людмил Веселинов - Кмет на Община Попово, а при невъзможност на
същия да участва определя Георги Георгиев - Председател на ОбС гр. Попово.
3. Определя мандата на представителя на Община Попово в общото събрание на
Асоциацията по ВиК да бъде за срок до края на мандата на настоящия общински
съвет.
4. Приема Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на
обособената територия на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр. Разград.
5. Упълномощава кмета на Община Попово при участие в заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК да приеме Регионален генерален план за
водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Водоснабдяване Дунав”
ЕООД гр. Разград.
6. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Попово и Областните
Управители на Област Разград и Област Търговище, в седемдневен срок от
приемането му.
32

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

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

26
0
1

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 352
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10а,
ал. 4 и чл. 198 е, ал. 5 от Закона за водите Общинският съвет
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РЕШИ
1. Дава своето съгласие Община Попово да участва в Асоциацията по ВиК с обхват
обособена територия на „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.
2. Определя за представител на Община Попово в асоциацията по ВиК в област
Разград –д-р Людмил Веселинов - Кмет на Община Попово, а при невъзможност на
същия да участва определя Георги Георгиев - Председател на ОбС гр. Попово.
3. Определя мандата на представителя на Община Попово в общото събрание на
Асоциацията по ВиК да бъде за срок до края на мандата на настоящия общински
съвет.
4. Приема Регионален генерален план за водоснабдяване и канализация на
обособената територия на „Водоснабдяване Дунав” ЕООД гр. Разград.
5. Упълномощава кмета на Община Попово при участие в заседание на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК да приеме Регионален генерален план за
водоснабдяване и канализация на обособената територия на „Водоснабдяване Дунав”
ЕООД гр. Разград.
6. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Попово и Областните
Управители на Област Разград и Област Търговище, в седемдневен срок от
приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14-дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр. Търговище по реда на Административно-процесуалния кодекс
Тодор Тодоров – общински съветник
Господин Председател, от името на групата съветници от ГЕРБ искам почивка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имаме кворум и продължаваме работа.
Преминаваме към тринадесета точка от Дневния ред.
13. Промяна в структурата и ръководството на ОбС и Постоянните комисии.
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1, чл. 24 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 ал. 1 и
чл. 44 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,Общинският
съвет

РЕШИ
1. Определя брой на заместник председателите на ОбС – трима
2. Избира за заместник председател на ОбС ............... очаквам предложения от
вас.
3. Избира Нурхан Хюсеинов Нуриев за член на ПК...........
Тодор Тодоров – общински съветник
Искам думата от група съветници. Значи ние реагирахме още при вкарването на тази
точка в дневния ред в последния момент. Смятаме, че когато става въпрос за организацията
на работата на ОбС, групите съветници трябва да бъдат информирани предварително. Ние
представляваме най-голямата политическа група съветници. Представляваме една голяма
част от населението на община Попово, никой не счете за необходимо да ни информира, че
ще има промяна в структурата на ОбС , ще се избира зам. председател на ОбС, неща които
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са изключително важни за работата на ОбС, дали това е необходимо или не. Ние не сме
подготвени да вземаме такова бързо екстремно решение, и смятаме, че това не е
наложително. Смятаме, че това е неуважение към групата съветници от ГЕРБ от страна на
ръководството на ОбС и ще напуснем заседанието на ОбС.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Тодоров, това е ваше решение естествено, аз обявих какви са мотивите,
които налагат вземането на това решение. Ваше право е да напуснете заседанието. Това не
анулира продължаващите действия на сесията, ние продължаваме нататък.
Така, че колеги предлагам да гласуваме по точка първа от решението:
1. Определя брой на заместник председателите на ОбС – трима
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

18
0
1

Решението се приема.
Моля, кандидатури за зам. председател на ОбС Попово. Заповядайте г-н Неделчев.
Иван Неделчев – общински съветник
Предлагам Хасан Хасан за зам. председател. Част от ГЕРБ напуснаха, можеше и те да
предложат някой.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Можеше и от тях да изберем някой, но как да стане. Има един представител от тях
тук при нас. Другата част от ГЕРБ напуснаха, така обяви председателят им на групата. Така,
че приемаме д-р Колева, която остана като един съветник от община Попово.
Преминаваме към гласуване. Който е съгласен г-н Хасан Хасан да бъде избран за
зам. председател на ОбС Попово, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

16
0
2

Решението се приема.
И по трета точка от решението, понеже г-н Хасан беше член на ПК „Общински
финанси и бюджет, местни данъци и такси” моето предложение е да изберем Нурхан
Хюсеинов Нуриев за член на ПК „Общински финанси и бюджет, местни данъци и
такси” .
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ

-

18
0
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 353
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1, чл. 24 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 ал. 1 и
чл. 44 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,Общинският
съвет

РЕШИ
1. Определя брой на заместник председателите на ОбС – трима.
Гласували:

за - 18 ;

против - 0 ; въздържали се – 1 ;

2. Избира за заместник председател на ОбС Хасан Ахмет Хасан.
Гласували:

за - 16 ;

против - 0 ; въздържали се – 2 ;

3. Избира Нурхан Хюсеинов Нуриев за член на ПК „Общински финанси и

бюджет, местни данъци и такси”
Гласували:

за - 18 ;

против - 0 ; въздържали се – 0 ;

Преминаваме към четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата на д-р Колева, председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика”
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници,
От 24 септември до 29 октомври в ОбС Попово са постъпили молби за отпускане на
еднократна помощ от 16 жители на общината. На редовното си заседание на 29 октомври с
пет гласа ЗА комисията предлага следното решение:
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Мехмед Алиев Маразов
100 лева
2. Анита Александрова Тотова
200 лева
3. Тодорка Ганева Енчева
200 лева
4. Стилияна Стоянова Пенева
300 лева
5. Исмет Османов Хасанов
80 лева
6. Севдалина Асенова Мехмедова
100 лева
7. Йовка Костова Георгиева
100 лева
8. Теменужка Петрова Иванова
100 лева
9. Димчо Цветанов Тасев
50 лева
10. Накие Мехмедова Мехмедова
150 лева
ІІ. За доуточняване:
1. Павлина Георгиева Русева
2. Стилиян Христов Иванов
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ІІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Събчо Михайлов Йорданов
2. Дара Данаилова Томова
3. Чони Костова Драганова
4. Хюсеин Хюсеинов Ахмедов
Предлагаме за разпределение 1380 лева и остават за доразпределение 4170 лева. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Чухте предложението на комисията, зачитам ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Мехмед Алиев Маразов
100 лева
2. Анита Александрова Тотова
200 лева
3. Тодорка Ганева Енчева
200 лева
4. Стилияна Стоянова Пенева
300 лева
5. Исмет Османов Хасанов
80 лева
6. Севдалина Асенова Мехмедова
100 лева
7. Йовка Костова Георгиева
100 лева
8. Теменужка Петрова Иванова
100 лева
9. Димчо Цветанов Тасев
50 лева
10. Накие Мехмедова Мехмедова
150 лева
ІІ. За доуточняване:
3. Павлина Георгиева Русева
4. Стилиян Христов Иванов
ІІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
5. Събчо Михайлов Йорданов
6. Дара Данаилова Томова
7. Чони Костова Драганова
8. Хюсеин Хюсеинов Ахмедов
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

19
0
0

Решението се приема.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 354
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На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани:
1. Мехмед Алиев Маразов
100 лева
2. Анита Александрова Тотова
200 лева
3. Тодорка Ганева Енчева
200 лева
4. Стилияна Стоянова Пенева
300 лева
5. Исмет Османов Хасанов
80 лева
6. Севдалина Асенова Мехмедова
100 лева
7. Йовка Костова Георгиева
100 лева
8. Теменужка Петрова Иванова
100 лева
9. Димчо Цветанов Тасев
50 лева
10. Накие Мехмедова Мехмедова
150 лева
ІІ. За доуточняване:
5. Павлина Георгиева Русева
6. Стилиян Христов Иванов
ІІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
9. Събчо Михайлов Йорданов
10. Дара Данаилова Томова
11. Чони Костова Драганова
12. Хюсеин Хюсеинов Ахмедов
Преминаваме към петнадесета точка от Дневния ред.
15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
По последната точка от дневния ред ще ми позволите да направя няколко съобщения:
Първото колеги е да ви зачета окончателната присъда, която присъди Разградския
окръжен съд във връзка с делото, така наречено Пени маркет, както е известно на
обществеността. След многократни обжалвания, имаме окончателна присъда, която не
подлежи на обжалване. Присъдата е: ПРИЗНАВА подсъдимият Людмил Димитров
Веселинов за НЕ ВИНОВЕН в това, че на 28.04.2009 г. в гр. Попово , като длъжностно
лице – кмет на Община Попово, съзнателно е сключил неизгодна сделка, като продал на
„Еко Петролиум” ООД гр. София недвижим имот частна общинска собственост.
Това е присъдата на Разградския районен съд, която беше обжалвана и вече имаме
решението на Разградския окръжен съд, което гласи:
ПОТВЪРЖДАВА Присъда № 687/08.11.2012 г. постановена по НОДХ № 356/2012 г.
по описа на Разградския районен съд.
Решението не подлежи на касационно обжалване.
Това окончателно оневинява г-н Веселинов по това обвинение.
Другото съобщение, което бих желал да отправя е официалната покана, която всички
вие получихте за откриване на туристически комплекс „Късно антична крепост Ковачевско
кале”, което ще се състои на 5 ноември от 17.00 часа в амфитеатъра на туристическия
комплекс. Поканвам всички вас, както и всички граждани на община Попово да присъстват
на това откриване. Мисля, че ще бъде за всички интересно, какво е направила Община
Попово във връзка с тази инициатива. Заповядайте г-н Иванов.
Найден Иванов – общински съветник
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Уважаеми колеги, само да добавя, че от 14.00 часа на 5 ноември ще бъде
заключителната пресконференция по проекта, а от 17 часа ще бъде много интересно,
понеже освен откриването, ще бъде представена всъщност късноантичната крепост на
туроператори, телевизии и т.н., което цели рекламиране на завършен туристически продукт.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за уточнението от страна на Найден Иванов.
С това закривам двадесет

и седмото

заседание на Общински съвет Попово.

Благодаря ви за участието !

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:

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