ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 10 ноември 2015 – 30 юни 2016 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.
Избрания на изборите на 25 октомври 2015 г. Общински съвет е в състав от
следните политически партии и коалиции: Местна коалиция „ЗАЕДНО“ – 7 съветника, ПП
„ГЕРБ“ – 7 съветника, ПП „ДПС“ – 5 съветника, ПП „БСП“ – 3 съветника, ПП „АБВ“ – 3
съветника, ПП „РЗС“ – 2 съветника и Местна коалиция Европейско развитие за Попово – 2
съветника.
В рамките на Общинския съвет бяха регистрирани следните групи общински
съветници: група на Коалиция „ЗАЕДНО“ в състав от 7 съветника, група съветници на
ПП „ГЕРБ“ в състав от 7 съветника, група съветници „ОБЕДИНЕНИ ЗА ПОПОВО“ в
състав от 5 съветника - съветниците на ПП „АБВ“ и ПП „РЗС“ и група съветници на
„ДПС“ в състав от 5 съветника.
След второто заседание на ОбС Попово, поради избирането му за управител на
„МБАЛ – Попово“ ЕООД общинският съветник от коалиция „ЗАЕДНО“ Румен Русев
подаде оставка и на негово място се закле като общински съветник г-жа Ксения Павлова.
За периода от 10 ноември 2015 г. до 30 юни 2016 година Общински съвет Попово
проведе 10 заседания и прие 134 решения както следва:
•
-

Заседание № 1 на 10.11.2015 година с приети 2 решения, както следва:
С решение № 1 се избира комисия по избор на Председател на ОбС Попово
С решение № 2 за Председател на ОбС Попово бе избран Георги Петров Георгиев.

•
-

Заседание № 2 на 26.11.2015 година с приети 13 решения, както следва:
С решение № 3 се прие отчета за изпълнение на Бюджет 2014 на Община Попово
С решение № 4 се одобриха извършените разходи за командировки на кмета на
Общината за периода 01.07.2015 до 30.09.2015 г.
С решение № 5 се одобри промяна в структурата и числеността на Общинска
администрация гр. Попово и определяне конкретните размери на основните
месечни работни заплати на кметовете в Община Попово.
С решение № 6 се прие Наредба за управление на отпадъците на територията на
Община Попово.
С решение № 7 се одобри Годишен план за ползване на дървесина от горските
територии – собственост на Община Попово през 2016 година.
С решение № 8 се определи концесионер на обект – публична общинска
собственост „Летен театър“ – гр. Попово.
С решение № 9 се съгласува подробен устройствен план – парцеларен план – фаза
окончателен проект за обект „преносен газопровод „южен поток“ на територията на
република България.
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С решение № 10 се одобри освобождаване от длъжност и отговорност на
управителя на „МБАЛ- ПОПОВО“ ЕОД – д-р Янка Андреева Иванова и избор на
временно изпълняващ длъжността „Управител“ на дружеството.
С решение № 11 се одобри разкриване на хирургично отделение, ортопедия и
травматология, анестезиология и интензивно лечение в „МБАЛ – Попово“ ЕООД.
С решение № 12 се определи представител на ОбС Попово в Областен съвет за
развитие на област Търговище.
С решение № 13 се избра комисия по реда на чл. 58 от Правилник за организацията
и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, във връзка с Правилник за финансово подпомагане на брачни и
извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.
С решение № 14 се избра заместник председател на ОбС и състав на постоянните
комисии.
С решение № 15 се определи представител на Общинският съвет в Общото
събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
Заседание № 3 на 22.12.2015 година с приети 11 решения, както следва:
С решение № 16 се прие актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на
Община Попово за 2015 година.
С решение № 17 се одобри промяна в структурата и числеността на Общинска
администрация гр. Попово, дейности и мероприятия към нея.
С решение № 18 се прие увеличаване на числеността и одобряване на план-сметката за
2016 г. на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство“.
С решение № 19 се одобриха план-сметките за средства необходими за сметосъбиране
съответно: за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и за 34 села в Община Попово за
2016 година, съгласно Закона за местни данъци и такси.
С решение № 20 се прие разрешаване изработване на Подробен устройствен план /
ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ на част от поземлен имот 000219 по картата за
възстановена собственост на землище с. Априлово за изграждане на база за развитие на
селски туризъм и спорт.
С решение № 21 се одобри Подробен устройствен план – план за застрояване на имот
№ 000075 от землището на с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище за изграждане на
кравеферма до 50 броя крави.
С решение № 22 се прие Доклад „Анализ на ситуацията и оценка потребностите за
развитие на социалните услуги“ в Община Попово.
С решение № 23 се избра Местна комисия по ЗУПГМЖСВ съгласно писмо от
Национален компенсационен жилищен фонд с № 631/09.11.2015 г.
С решение № 24 се създаде Временна комисия по конкретен повод – промени в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии
и взаимодействието му с общинската администрация.
С решение № 25 се прие промяна в одобрения Годишен план за ползване на дървесина
от горските територии – собственост на Община Попово през 2016 година.
С решение № 26 се одобри отпускането на еднократна помощ на 25 граждани на
община Попово.
Заседание № 4 на 27.01.2016 година с приети 12 решения, както следва:
С решение № 27 се прие Бюджета на Община Попово за 2016 година.
С решение № 28 се прие актуализиран Общински план за развитие на община
Попово за периода 2015 – 2020 година.
С решение № 29 се одобриха конкретни размери на основните месечни работни
заплати на кметовете в Община Попово.
С решение № 30 се прие Наредба за допълнение на Наредбата на ОбС Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
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С решение № 31 се прие Наредба за допълнение на Наредбата на ОбС Попово за
определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово.
С решение № 32 се прие стратегия за управление на общинската собственост за
периода 2016-2019 г.
С решение № 33 се прие Програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост за 2016 година.
С решение № 34 се одобри предоставяне на пасища и мери, общинска собственост
за общо и индивидуално ползване за 2016/2017 стопанска година в съответствие с
условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско
състояние.
С решение № 35 се прие Годишен план за приватизация за 2016 г. в Община
Попово.
С решение № 36 се одобри смяна на начина на трайно ползване на общинска
земеделска земя – публична общинска собственост.
С решение № 37 се прие предложение за промяна в състава на Общинския
консултативен съвет по въпросите на младежта и Приемане на Общински годишен
план за младежта – 2016 година.
С решение № 38 се одобри откриване на процедура за безвъзмездно прехвърляне
право на собственост на Община Попово върху имот държавна собственост –
Поземлен имот с идентификатор № 57649.503.2 по кадастрална карта на гр. Попово,
ведно със застроените в него сгради / база на Пътна полиция към РПУ Попово/
Заседание № 5 на 25.02.2016 година с приети 20 решения, както следва:
С решение № 39 се одобри Бюджетна прогноза за 2017 – 2019 година
С решение № 40 се одобриха извършените разходи за командировки на кмета на
общината за периода 01.09.2015 – 31.12.2015 г.
С решение № 41 се съгласува Годишен план за дейността по вътрешен одит за 2016
г.
С решение № 42 се одобри разрешение за изработване на проект за подробен
устройствен план с цел промяна на предназначението на земеделска земя за
„разширение на съществуващ гробищен парк“ на с. Априлово, община Попово,
област Търговище.
С решение № 43 се допълни програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им
чрез публичен търг.
С решение № 44 се Допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Попово през 2016 г. Одобряване на оценки
за
продажба на недвижим имот и сглобяема къща като материали, чрез публичен търг.
С решение № 45 се одобри смяна на начина на трайно ползване на общинска
земеделска земя – публична общинска собственост.
С решение № 46 се преобразува Фондация „МИГ – Попово“ в сдружение „МИГ –
Попово“ във връзка с обявена процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР.
С решение № 47 се определи представител на Община Попово и провеждане на
предстоящо заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград.
С решение № 48 се избра комисия по реда на чл. 58 от Правилник за организацията
и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, във връзка с Правилник за финансово подпомагане на брачни и
извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община
Попово.
С решение № 49 се прие Общинска програма за закрила на детето за 2016 година.
С решение № 50 се прие становище за опрощаване на дължими държавни вземания
на Зоя Данаилова Петкова от гр. Попово, жк „Младост“ бл. 111 вх. Д ет. 3 ап. 5,
община Попово, област Търговище.
- С решение № 51 се взе решение от ОбС Попово за отпускане на персонална пенсия
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на ЙОАНА МАРЧОВА БОЯНОВА.
С решение № 52 се взе решение от ОбС Попово за отпускане на персонална пенсия
на АРИФ АКЪЕВ ХАСАНОВ.
С решение № 53 се взе решение от ОбС Попово за отпускане на персонална пенсия
на КРАСИМИР ХРИСТОВ ДЖАМБАЗОВ.
С решение № 54 се одобри отпускането на еднократна помощ от ОбС Попово на 10
гражданина от община Попово.
С решение № 55 се удължи срока на действие на Временна комисия по конкретен
повод, избрана с решение № 24 по Протокол № 3 от 22.12.2015 г.
С решение № 56 се одобри кандидатстване на Община Попово с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „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“.
С решение № 57 се одобри начина на ползване на дървесина от общински горски
територии от годишен план за 2016 година.
С решение № 58 се създаде Временна комисия по конкретен повод.
Заседание № 6 на 31.03.2016 година с приети 32 решения, както следва:
С решение № 59 се прие Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на
„Общински план за развитие 2015-2020 г. „
С решение № 60 се одобри промяна в списъка на общинския жилищен фонд за 2016
С решение № 61 се одобри допълнение на програмата за управление и
разпореждане с имоти, общинска собственост за 2016 г. – земеделска земя.
С решение № 62 се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост / земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им
чрез публичен търг.
С решение № 63 се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Попово през 2016 г. – имоти в регулация и
откриване на процедура за провеждане на търг с явно наддаване.
С решение № 64 се допълни програмата за управление и разпореждане с имоти –
общинска собственост /земеделска земя/ и учредяване право на ползване за
разполагане на пчелини.
С решение № 65 се учреди право на ползване за разполагане на пчелин в земя от
общински горски територии.
С решение № 66 се допълни решение № 46 по Протокол № 5 от 25.02.2016 г.
С решение № 67 се одобри промяна на финансирането и собствеността на
Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“ гр. Попово.
С решение № 68 се определиха площи за специализирана фуражна база върху
общински земи и гори в горските територии на Община Попово.
С решение № 69 се педоставиха земи / дивечови ниви/, общинска собственост за
специализирана фуражна база на ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово.
С решение № 70 се одобри издаване на разрешение за изработване на ПУП за
застрояване на имот с идентификатор 57649.89.5 по кадастрална карта на землище
гр. Попово.
С решение № 71 се одобри разрешение за изработване на ПУП – План за
застрояване на имот № 028102, местност Трабеш в землището на с. Садина, с цел
промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди.
С решение № 72 се одобри актуализация на ПУП – План за регулация и
застрояване на ЖК „Младост“ гр. Попово като част от Комплексен проект за
инвестиционна инициатива „Интегрирано подобряване и възстановяване на
взаимосвързани елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на
градската среда на Попово за постигане на устойчиво развитие, екологично
равновесие и социално включване на ЖК“Младост“.
С решение № 73 се одобри издаване на Разрешително за ползване на воден обект
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публична общинска собственост на : язовир 4гагово – Паламарца“ в землището на
с. Гагово и с. Паламарца и микроязовир 4паламарца“ в землището на с. Паламарца с
цел на ползване „Аквакултури и свързаните с тях дейности“.
С решение № 74 се прие Отчет за изпълнение на Програмата за управление на
дейностите по отпадъци в община Попово за 2015 година.
С решение № 75 се одобри отдаване под наем чрез публичен търг на общински
терени за организиране на традиционния Русалски панаир.
С решение № 76 се одобри кандидатстване на Община Попово с проектно
предложение пред Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и
социалната политика.
С решение № 77 се одобри кандидатстване за финансиране с проект
„Реконструкция на храма, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни
тържества и църковно-просветна дейност, подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Ломци“ по подмярка 7.6
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване
на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и
бновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г..
С решение № 78 се одобри кандидатстване за финансиране с проект
„Реконструкция на храма, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни
тържества и църковно-просветна дейност, подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Зараево“ по подмярка 7.6
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природно наследство на селата“ 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 № 79 се одобри проект „Реконструкция и на храма и
реконструкция на сградата за Църковно – просветна дейност и църковни тържества
при църква „Свети Архангел Михаил“ с. Ковачевец.
С решение № 80 се одобри Проект „Реконструкция и конструктивно укрепване на
храма и реконструкция на сградата за провеждане на църковни тържества и
църковно – просветна дейност при църква „Св. Иван Рилски“ и подобряване на
прилежащите пространства с. Славяново, УПИ 540, кв. 23, обл. Търговище.
С решение № 81 се одобри Проект „Реконструкция на храма и възстановяване на
сградата за църковно – просветна дейност и църковни тържества и подобряване на
прилежащите пространства при църква „Света троица“ с. Кардам, кв. 36 УПИ ХІ192 по плана на с. Кардам“.
С решение № 82 са одобри Проект „Реконструкция и конструктивно укрепване на
храма, реконструкция на камбанарията и на сградата за провеждане на църковни
тържества и църковно – просветна дейност и подобряване на прилежащите
пространства при църква „Св. Архангел Михаил“ с. Светлен, УПИ І-453, кв. 52,
обл. Търговище.
С решение № 83 се прие План за противодействие на тероризма в Община Попово.
С решение № 84 се одобри предложение за включване в списъка на защитените
училища за учебната 2016/2017 година на Основно училище „Васил Левски“ с.
Славяново, община Попово.
С решение № 85 се прие годишна програма за развитие на читалищната дейност в
община Попово за 2016 година.
С решение № 86 се утвърди решение на Комисията за финансово подпомагане на
семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на
територията на община Попово.
С решение № 87 се одобри промяна на договор за възлагане управлението на
„МБАЛ – Попово“ ЕООД.
С решение № 88 се определи основна месечна работна заплата на Кмет на кметство
с. Захари Стояново, община Попово.
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-

С решение № 89 се създаде Временна комисия по конкретен повод.
С решение № 90 се одобри отпускането на еднократна помощ от ОбС Попово на 31
гражданина от община Попово.

•
-

Заседание № 7 на 28.04.2016 година с приети 13 решения, както следва:
С решение № 91 се одобри допълване на Програмата за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за
продажбата им чрез публичен търг.
С решение № 92 се одобри допълване на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост и отдаване под аренда на общинска земеделска земя.
С решение № 93 се одобри допълване на Програмата за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост и продажба на общинска земеделска земя по чл.
24д от ЗСПЗЗ.
С решение № 94 се одобри допълване на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост в Община Попово през 2016 г. – имоти в регулация
и откриване на процедура за отдаване под наем, чрез търг с явно наддаване.
С решение № 95 се одобри допълване на Програмата за управление и разпореждане
с имоти общинска собственост в община Попово през 2016 г. Одобряване на оценки
за продажба на недвижими имоти и сглобяема къща като
материали, чрез публичен търг.
С решение № 96 се даде съгласие за Частично изменение на Подробен устройствен
план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ в частта на кв. 6 УПИ І-716; ПИ кад. №
717; улица с О.К.26 и О.К.27; улица с О.К.26; ОК 17 и О.К. 16 по действащия РП на
с. Славяново, одобрен през 1973 г.
С решение № 97 се одобриха извършените разходи за командировки на кмета на
Общината за периода 01.01.2016 г. до 31.03.2016 г.
С решение № 98 се прие отчет за резултатите от дейността на Временната комисия,
избрана с Решение № 24 по Протокол № 3 от 22.12.2015 г. и прекратяване на
дейността и.
С решение № 99 се прие отчет за резултатите от дейността на Временната комисия,
създадена с Решение № 58 по Протокол № 5/25.02.2016 г. и прекратяването и
поради изпълнение на задачата, за която е създадена.
С решение № 100 се одобри окончателен протокол за разпределение на
собствеността на активи – В и К системи и съоръжения, между държавата и община
Попово съгласно
чл. 13, чл. 15 и чл. 19 от Закона за водите, в обособената
територия на ВиК оператора „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД гр. Разград.
С решение № 101 се одобри допълване на Решение № 646 по Протокол №
50/30.07.2015г.
С решение № 102 се одобри дарение на имот общинска собственост на Главна
дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Регионална дирекция
гр. Търговище.
С решение № 103 се одобри отпускането на еднократна помощ от ОбС Попово на
13 гражданина на община Попово.

-

-

-

-

•

Заседание № 8 на 26.05.2016 година с приети 17 решения, както следва:
- С решение № 104 се актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на
Община Попово за 2016 год.
- С решение № 105 се прие допълване на Програмата за управление и разпореждане с
имоти общинска собственост в община Попово през 2016г. – имоти в регулация и
откриване на процедура за отдаване под наем, чрез на търг с явно наддаване.
- С решение № 106 се прие допълване на програмата за управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за
продажбата им чрез публичен търг.
- С решение № 107 се одобри допълнение на програмата за управление и
разпореждане с имоти,общинска собственост, за 2016 г. - земеделска земя.
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-

•

-

- С решение № 108 се допълни Програмата за управление и разпореждане с имоти
общинска собственост в община Попово през 2016г. Одобряване на оценки за
продажба на вещи, чрез публичен търг.
- С решение № 109 се ядължи срока на концесията на обект яз. „Водица и рибарници
6, 7 и 8”
- С решение № 110 се учреди безвъзмездно право на ползване на Агенция за
социално подпомагане, върху имот частна общинска собственост
- С решение № 111 се прие Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за
периода 2016 – 2020 година
- С решение № 112 се прие Стратегия за водено от общностите местно развитие за
територията на Местна инициативна група – Попово
- С решение № 113 се прие Наредба за придобиване , притежание и стопанисване на
кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Попово
- С решение № 114 се одобри кандидатстване по Инвестиционна програма за
климата /ИПК/ и закупуване на електромобил за нуждите на Общинска
администрация Попово.
- С решение № 115 се определи минимална цена за таксиметров превоз на пътници за
километър пробег на територията на Община Попово.
- С решение № 116 се прие отчет за резултатите от дейността на временната комисия
и прекратяването и поради изпълнение на задачата, за която е създадена.
- С решение № 117 Изменение и допълнение на Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.
- С решение № 118 Упълномощаване на представител на Община Попово за участие
в редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Търговище” АД.
- С решение № 119 се избра временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с.
Баба Тонка, община Попово
С решение № 120 се одобри отпускането на еднократна помощ от ОбС Попово на
7 гражданина на община Попово.
Тържествено заседание на ОбС Попово по случай празника на града № 9 на 10.06
2016 година
•

Заседание № 10 на 29.06.2016 година с приети 14 решения, както следва:
С решение № 121 се приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2015 г. на
Община Попово.
С решение № 122 се прие актуализация на бюджета и Инвестиционната програма
на Община Попово за 2016 г.
С решение № 123 се прие баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛПопово“ ЕООД за 2015 г.
С решение № 124 се оптимизира мрежата от детски градини на територията на
Община Попово чрез преобразуване и откриване.
С решение № 125 се обявяви имот публична общинска собственост, в имот частна
общинска собственост – Детска градина, находяща се в кв. Невски гр. Попово
С решение № 126 се одобри допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти – общинска собственост /земеделска земя/ и одобряване на
оценки за продажбата им чрез публичен търг.
С решение № 127 се одобри прекратяване на съсобственост между Община Попово
и Даринка Христова Господинова в УПИ Х, кад. № 475 от кв. 62 по регулационния
план на с. Медовина, чрез изкупуване частта на Общината.
С решение № 128 се прие Общинска Програма за управление на дейностите с
отпадъците с период на действие 2016 – 2020 г.
С решение № 129 се определи представител на Община Попово и провеждане на
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-

-

предстоящо извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав“
ЕООД гр. Разград.
С решение № 130 се даде разрешение за изработване на проект за Подробен
устройствен план с цел промяна на предназначението на земеделска земя за
„реконструкция и разширение на спортен комплекс“ на село Ковачевец в община
Попово.
С решение № 131 се прие годишен план за развитие на социалните услуги в
Община Попово за периода 2016 – 2017 г.
С решение № 132 се взе решение от ОбС Попово за внасяне на предложение в МС
на РБ за отпускане на персонална пенсия на Красимир Христов Джамбазов.
С решение № 133 се разглежда върнато от Областен управител на област
Търговище Решение № 113 по Протокол № 8 от 26.05.2016 г. на ОбС Попово.
С решение № 134 се одобри отпускането на еднократна помощ от ОбС Попово на
9 гражданина на община 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.Костадин Иванов Димитров
13.Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
Румен Стойчев Русев
25 Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

10 заседание
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
9 заседания
9 заседания
10 заседания
9 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
1 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
10 заседания
9 заседания
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Работа на Постоянните комисии:
•

ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика” председател д-р Ганка Колева
е провела 7 заседания, със следното присъствие:
Председател
д-р Ганка Колева - 7 заседания
Зам. председател
Валентин Витанов - 7 заседания
Секретар
Димитър Кънев
- 7 заседания
Член
Сони Харизанов
- 7 заседания
Член
Ксения Павлова
- 6 заседания

Комисията е изразила становища по 40 докладни записки. Отпуснати са парични
помощи на 95 гражданина на Община Попово.
•

ПК „Общинско имущество, общински предприятия, градски транспорт, обществен
ред и граждански права” с председател г-н Румен Димитров е провела 7 заседания,
със следното присъствие:
Председател
Румен Димитров
- 7 заседания
Зам. председател
Пламен Величков
- 7 заседания
Секретар
Драгомир Анастасов
- 6 заседания
Член
Мехмед Камбер
- 7 заседания
Член
Гецо Гецов
- 7 заседания
Комисията е изразила становище по 60 докладни записки.

•

ПК „Общински финанси и бюджет, местни данъци и такси” с председател г-н
Сюлейман Лешков е провела 7 заседания със следното присъствие:
Председател
Сюлейман Лешков
- 7 заседания
Зам. председател
Николай Черкезов
- 7 заседания
Секретар
Никола Джамбазов
- 7 заседания
Член
Петър Лазаров
- 7 заседания
Член
Петранка Габровска
- 7 заседания
Комисията е изразила становище по 52 докладни записки.

•

ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и
нормативна уредба” с председател адв. Любомир Гущанов е провела 7 заседания
със следното присъствие:
Председател
Любомир Гущанов
- 7 заседания
Зам. председател
Костадин Димитров
- 7 заседания
Секретар
Румен Кьосев
- 7 заседания
Член
Бойко Атанасов
- 7 заседания
Член
Тихомир Марков
- 7 заседания
Комисията е изразила становище по 75 докладни записки.

•

ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” с председател г-н
Илиян Станчев е провела 8 заседания със следното присъствие:
Председател
Илиан Станчев
- 8 заседания
Зам. председател
Хюсеин Ибрямов
- 8 заседания
Секретар
Радияна Георгиева
- 8 заседания
Член
Горан Цветков
- 6 заседание
Член
Евгений Георгиев
- 8заседания
Комисията е изразила становище по 37 докладни записки.
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•

ПК по чл. 25 ал.2 т. 3 от ЗПУКИ с председател Дончо Дончев, в състав от 5 члена
през отчетния период е провела едно заседание.

С решение № 48 по Протокол № 5 от 25.02.2016 г. бе удължен срока на действие на
Временната комисия избрана с Решение № 13 по Протокал № 2 от заседанието на ОбС на
26.11.2015 година с председател Никола Джамбазов във връзка с Правилник за финансово
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията
на Община Попово за срок до 01.03.2017 г. .
През отчетния период бяха избрани още три Временни комисия по конкретен повод
– едната с председател Георги Георгиев със задача да изготви промени в Правилника за
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация в състав от 7 члена , втората Временна комисия с председател
Любомир Гущанов със задача да изработи Проект на Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник в състав от 5 члена. И третата Временна комисия с
председател Любомир Гущанов със задача да направи конкретни предложения за
оптимизиране на системата на предучилищното образование на територията на Община
Попово, които да бъдат подложени на публично обсъждане. Публичното обсъждане се
проведе на 11.05.2016 г.

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
Председател на Общински съвет Попово
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