ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода месец януари 2018 – месец юни 2018 година
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно изискванията на чл. 27 ал. 6 на ЗМСМА, Председателят на Общинския
съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и
неговите комисии.
През отчетния период настъпи промяна в състава на Общинския съвет. Общинският
съветник Любомир Гущанов подаде оставка и на негово място на заседанието на
29.03.2018 г. се закле следващият в листата на ПП АБВ – Йордан Иванов Костов.
Извършена бе промяна и в ръководството на групата на ПП ГЕРБ. За председател
на групата беше избран общинския съветник Димитър Димитров.
За периода от месец януари 2018 г. до месец юни 2018 година включително Общински
съвет Попово проведе 6 заседания и прие 71 решения както следва:
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-
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Заседание № 28 на 25.01.2018 година с приети 12 решения, както следва:
С решение № 354 се прие бюджета на община Попово за 2018 година.
С решение № 355 се одобри намаляване числеността на Общинска администрация
Попово.
С решение № 356 се прие Програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2018 г.
С решение № 357 се одобри предоставяне на пасища и мери, общинска собственост
за общо и индивидуално ползване за 2018/2019 стопанска година в съответствие с
условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско
състояние.
С решение № 358 се прие годишен план за приватизация за 2018 година.
С решение № 359 се одобри обявяване на имот публична общинска собственост, в
имот частна общинска собственост – УПИ ІІ от кв. 147А по регулационния план на
гр. Попово, ПИ с идентификатор 57649.503.3932 по кадастрална карта.
С решение № 360 се одобри промяна в одобрения Годишен план за ползване на
дървесина от горските територии на Община Попово през 2018 г. и одобрение за
начина на ползване на дървесина от общински горски територии от годишен план
за 2018 г.
С решение № 361 се утвърди ценоразпис за продажба на дървесина, добита от
горски територии собственост на Община Попово за 2018 г. Съгласуване на обем
дървесина за продажба по ценоразпис на физически лица от временен склад
за лична употреба, съгласуване на обем дървесина за продажба по ценоразпис
на корен на физически лица за лична употреба и съгласуване на обем
дървесина за продажба по ценоразпис на еднолични търговци и юридически
лица от временен склад, добита от общински горски територии за 2018 г.
С решение № 362 се прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на ОбС
Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община
Попово.
С решение № 363 се прие отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за
периода 01.0.2017 – 31.12.2017 г.
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С решение № 364 се отложи промяна в състава и ръководството на Постоянна
комисия в следващи заседания.
С решение № 365 се одобри предложение за промяна в състава на Общинския
консултативен съвет по въпросите на младежта и се прие Общински годишен план
за младежта – 2018 г.
Заседание № 29 на 22.02.2018 година с приети 12 решения, както следва:
С решение № 366 се одобри Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 г. на Община
Попово.
С решение № 367 се одобри поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД с
цел осигуряване навременен недостиг на средства на Община Попово, в качеството
и на бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 ефективност в периферните
райони“, проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни
сгради в гр. Попово“, финансиран по договор № BG16ROP0012.001-0039-С01 от 24.10.2016 г. на ОПРР 2014-2020 г.
С решение № 368 се одобри поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД с
цел осигуряване на временен недостиг на средства на Община Попово, в качеството
и на бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.,
приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 ефективност в
периферните райони“, проект „Подобряване на енергийната ефективност на
11 броя жилищни сгради в гр. Попово“, финансиран по договор № BG16ROP0012.001-0151-С01 от 17.10.2016 г. на ОПРР 2014-2020 г.
С решение № 369 се одобриха извършените разходи за командировки на кмета на
Общината за периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.
С решение № 370 се учреди право на пристрояване и надстрояване в Поземлен
имот с идентификатор 57649.503.3932 по кадастрална карта на гр. Попово, ул.
„Въстаническа“, на сграда с идентификатор 57649.503.3932.1, за изграждане на
обект: „Реконструкция на съществуваща двуетажна сграда, пристройка и
преустройство на таванско помещение, за ресторант и стаи за гости“.
С решение № 371 се одобриха оценки за продажба на недвижим имот и сглобяеми
къщи като материали.
С решение № 372 се прекрати съсобственост между община Попово и ЕТ „Деко2002-Дечо Дечев“ в УПИ VІ от кв. 123А по регулационния план на с. Садина, чрез
изкупуване частта на Общината.
С решение № 373 се определи представител на Община Попово и провеждане на
предстоящо редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр.
Разград.
С решение № 374 се определи представител на Община Попово и провеждане на
предстоящо редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД
гр. Търговище.
С решение № 375 се прие годишна програма за развитие на читалищната дейност в
Община Попово за 2018 г.
С решение № 376 се одобри отпускането на еднократна финансова помощ на 24
граждани на община Попово.
С решение № 377 се одобри среща между Община Попово и Община Опака във
връзка с финансовото състояние на МБАЛ Попово ЕООД
Заседание № 30 на 29.03.2018 година с приети 15 решения, както следва:
С решение № 378 се прие Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
„Общинския план за развитие 215-2020г.“
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С решение № 379 се одобри поемане на общински дълг по реда на чл. 17 от ЗОД, с
цел осигуряване на съфинансирането на Община Попово, в качеството й на
бенефициент по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.,
приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“, Процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в
периферните райони“, проект „Подобряване на енергийната ефективност на
обществените сгради в гр. Попово” финансиран по договор № BG16RFOP0012.001-0050-C01 от 19.09.2016 г. на ОПРР 2014-2020 г.
С решение № 380 се одобри кандидатстване на Община Попово за финансиране на
проект от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда.
С решение № 381 се определиха площи за специализирана фуражна база върху
общински земи в горските територии на Община Попово.
С решение № 382 се отдадоха под наем на земи /дивечови ниви/, общинска
собственост за специализирана фуражна база на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово.
С решение № 383 се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти,
общинска собственост за 2018 г. – имоти в регулация и земеделска земя.
С решение № 384 се прие списък на общинския жилищен фонд за 2018 г. на
общински жилища по групи, според тяхното предназначение.
С решение № 385 се прие Наредба за изменение на Наредбата на ОбС Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
С решение № 386 се прие Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление
на дейностите сотпадъците в община Попово през 2017 г.
С решение № 387 се направи избор на временно изпълняващ длъжността кмет на
кметство с. Баба Тонка.
С решение № 388 се одобри промяна в наименованието на социалната услуга
„Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания,
предоставяна от Звено „ЦНСТДМБУ и ЦОП4 с адрес: гр. Попово, ул. „Керамик“
№4
С решение № 389 се прие Общинска програма за закрила на детето за 2018 г.
С решение № 390 се прие Годишен план за дейностите за подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Попово за 2018 г.
С решение № 391 се одобри промяна в състава и ръководството на Постоянни
комисии.
С решение № 392 се одобри финансово подпомагане на „МБАЛ – Попово“ ЕООД за
закупуване на медицинско оборудване и преодоляване на затруднения в дейността,
поради натрупване на финансови задължения през минал период.
Заседание № 31 на 26.04.2018 година с приети 12 решения, както следва:
С решение № 393 се актуализира бюджета и Инвестиционната програма на Община
Попово за 2018 г.
С решение № 394 се одобриха извършените разходи за командировки на кмета на
Общината за периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.
С решение № 395 се одобри кандидатстване на Община Попово за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
С решение № 396 се одобри кандидатстване на Община Попово за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
С решение № 397 се одобри кандидатстване на Община Попово за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
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инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
С решение № 398 се одобриха оценки за продажба на общински имоти – земеделска
земя, чрез публичен търг.
С решение № 399 се упълномощи представител на Община Попово за участие в
редовно общо събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище“ АД
С решение № 400 се одобри промяна в наименованието на социалните услуги
предоставяни в Звено „Социални услуги за възрастни с умствена изостаналост“ с
адрес: с. Медовина, общ. Попово, ул. „Христо Христов“ № 3.
С решение № 401 се избра Временна комисия, която да одобри предложения за
съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище, мандат 01.01.2019 – 31.12.2022 г.
С решение № 402 се прие на декларация в защита на строителството на
автомагистрала „Хемус“.
С решение № 403 се прие годишен план за развитие на социалните услуги в община
Попово за периода 2018-2019 г.
С решение № 404 се одобри отпускането на еднократна финансова помощ на 17
граждани на община Попово.
Заседание № 32 на 31.05.2018 година с приети 20 решения, както следва:
С решение № 405 се прие актуализация на бюджета и Инвестиционната програма
на Община Попово за 2018 г.
С решение № 406 се прие баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛПопово“ ЕООД за 2017 г.
С решение № 407 се одобри допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г. – имоти в регулация и
учредяване на безвъзмездно право на ползване на имоти частна общинска
собственост.
- С решение № 408 се одобри допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018 г. – имоти в регулация и
земеделска земя.
- С решение № 409 се учреди право на пристрояване за изграждане на склад на
„Хуманитарна аптека“, сграда с идентификатор 57649.503.2298.5 по кадастрална
карта на гр. Попово, ЖК „Русаля“
- С решение № 410 се учреди право на пристрояване на „Гараж към съществуващ
търговски обект“, сграда с идентификатор 57649.503.210.7 по кадастрална карта на
гр. Попово, кв. „Младост“.
С решение № 411се одобриха оценки за продажба сглобяеми къщи като материали.
С решение № 412 се одобри прекратяване на съсобственост между община Попово
в УПИ ІV, кад. № 54 от кв. 6 по регулационния план на с. Иванча, чрез изкупуване
частта на Общината.
С решение № 413 се прие Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в община
Попово.
- С решение № 414 се одобри допълнение и изменение на Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
С решение № 415 се одобри издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в
полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаваща авансово плащане по Договор №
25/07/2/0/00628 от 24.04.2018 г., по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за /2014 – 2020 г./
С решение № 416 се одобри кандидатстване на Община Попово за предоставяне на
безвъзмезднафинансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
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райони“ от „Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение
„Местна инициативна група-Попово”.
С решение № 417 се одобри кандидатстване на Община Попово за предоставяне на
безвъзмезднафинансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от „Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение
„Местна инициативна група-Попово”.
С решение № 418 се одобри кандидатстване на Община Попово за предоставяне на
безвъзмезднафинансова помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от „Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение
„Местна инициативна група-Попово”.
С решение № 419 се одобри присъждане на звание „Почетен гражданин на град
Попово“ на инж. Тодор Ненов Тодоров.
С решение № 420 се одобри присъждане на звание „Почетен гражданин на град
Попово“ на проф. Тодор Димитров Тодоров.
С решение № 421 се утвърди ценоразпис за продажба на дървесина, добита от
горскитеритории собственост на Община Попово за 2018 г.
С решение № 422 се одобри кандидатстване на Община Попово с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони“, процедура BG16RFOP001-2.002
„Енергийна ефективност в периферните райони-2“.
С решение № 423 се одобри създаване на дружество с ограничена отговорност
„НОРТИТ“ ООД.
С решение № 424 се одобри отпускането на еднократна финансова помощ на 7
граждани на община Попово.

Заседание № 33 на 10.06.2018 година по случай празника на град Попово.

Присъствието на общинските съветници на заседанията на Общинския съвет за
периода е следното:
1.Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6.Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13.Костадин Иванов Димитров
14.Ксения Василева Павлова
Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов

6
6
6
5
6
6
6
6
6
6
6
4
6
6
1
6
6
6
5

заседание
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседание
заседания
заседания
заседания
заседания
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19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25 Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

6
6
6
6
5
6
6
6
6
6
4

заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания
заседания

Работа на Постоянните комисии:
През отчетния период се извърши промяна в състава и ръководството на
постоянните комисии. За председател на ПК „Устройство и развитие на общината,
градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ беше избран общинския съветник
Дончо Дончев, а за председател на ПК по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ бе избран общинския
съветник Йордан Костов.
С решение № 401 по Протокол № 31 от 26.04.2018 г. беше избрана Временна
комисия в състав от 5 члена с председател г-н Гецо Гецов, която да докладват
предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище с мандат 01.01.2019 –
31.12.2022 г. Комисията до края на месец юни е провела две заседания.


ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика” председател д-р Ганка Колева
е провела 5 заседания, със следното присъствие:
Председател
д-р Ганка Колева - 5 заседания
Зам. председател
Валентин Витанов - 5 заседания
Секретар
Димитър Кънев
- 5 заседания
Член
Сони Харизанов
- 5 заседания
Член
Ксения Павлова
- 5 заседания

Комисията е изразила становища по 20 докладни записки. Отпуснати са парични
помощи на 48 гражданина на Община Попово.


ПК „Общинско имущество, общински предприятия, градски транспорт, обществен
ред и граждански права” с председател г-н Румен Димитров е провела 5 заседания,
със следното присъствие:
Председател
Румен Димитров
- 5 заседания
Зам. председател
Пламен Величков
- 5 заседания
Секретар
Драгомир Анастасов
- 5 заседания
Член
Мехмед Камбер
- 5 заседания
Член
Гецо Гецов
- 5 заседания
Комисията е изразила становище по 28 докладни записки.



ПК „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси” с председател г-н
Сюлейман Лешков е провела 5 заседания със следното присъствие:
Председател
Сюлейман Лешков
- 5 заседания
Зам. председател
Николай Черкезов
- 3 заседания
Секретар
Никола Джамбазов
- 5 заседания
Член
Петър Лазаров
- 4 заседания
Член
Петранка Габровска
- 5 заседания
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Комисията е изразила становище по 36 докладни записки.


ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и
нормативна уредба” с председател Дончо Дончев е провела 5 заседания със
следното присъствие:
Председател
Дончо Дончев
- 2 заседания
Любомир Гущанов
- 0 заседания
Зам. председател
Костадин Димитров
- 4 заседания
Секретар
Румен Кьосев
- 4 заседания
Член
Бойко Атанасов
- 5 заседания
Член
Тихомир Марков
- 5 заседания
Комисията е изразила становище по 46 докладни записки.



ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” с председател г-н
Илиян Станчев е провела 6 заседания със следното присъствие:
Председател
Илиан Станчев
- 6 заседания
Зам. председател
Хюсеин Ибрямов
- 5 заседания
Секретар
Радияна Георгиева
- 6 заседания
Член
Горан Цветков
- 6 заседание
Член
Евгений Георгиев
- 6 заседания
Комисията е изразила становище по 17 докладни записки.



ПК по чл. 25 ал.2 т. 3 от ЗПУКИ с председател Йордан Костов, в състав от 5 члена
през отчетния период е провела три заседания.
Председател
Йордан Костов
- 3 заседания
Зам. председател
Хасан Хасан
- 2 заседания
Секретар
Невзат Феимов
- 2 заседания
Член
Дончо Дончев
- 3 заседания
Член
Румен Кьосев
- 2 заседания

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
Председател на Общински съвет Попово
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