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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ПОПОВО 

7800 гр.Попово  
ул. „Ал.Стамболийски“ №1  

тел.: 0608/40032, 40255, 40256 
факс: 0608/40257  

MUNICIPAL COUNCIL 
POPOVO 

7800 Popovo, Bulgaria 
str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 608/40032, 40255, 40256 
fax: +359 60840257 

e-mail: apio@popovo.bg 
web-site: http://www.popovo.bg 

 

 
ПРОТОКОЛ    № 10 

 

 

 
Днес, 29.06.2016 г. /сряда/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет  – Попово. 
Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Уважаеми колеги, здравейте. 

На заседанието днес присъстват 29 общински съветници, имаме кворум и ОбС може  
да взема решения. Позволете ми да открия  ДЕСЕТОТО заседание на ОбС Попово. 
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието не е постъпило. Надяваме се, че към нас 
в най-скоро време ще се присъединят адмнистрацията, за да можем да проведем 
заседанието. Имаме постъпили питания, до този момент четири на брой от общинския 
съветник д-р Евгений Георгиев, Любомир Гущанов, Гецо Гецов и Димитър Кънев. 
 Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 16 
точки. В законовият срок постъпи още една докладна, относно Разглеждане на върнато 
от Областния управител на област Търговище Решение № 113 по протокол № 8 от 
26.05.2016 г. на Общински съвет Попово. В тази връзка в Общински съвет – Попово е  
депозирана Заповед № 159 / 13.06.2016г на Областния  управител, касаеща   приемането 
на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване  на 
популацията на безстопанствените кучета на територията на община Попово, която 
отменя решението за  наредбата като незаконосъобразно, тъй като не е в компетенциите 
на  ОБС – Попово  издаването на  подобни нормативни актове. Предлагам тази точка да 
влезе като точка 15 по дневния ред. Който  е съгласен с така направеното предложение, 
моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 

   
                ЗА              -        26 
  ПРОТИВ                        -          0 

 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ    -          0 
 

В такъв случай, предлагам на Вашето вннмание окончателния проект за дневен ред на 
днешното заседание 
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1.Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2015 г. на  Община Попово              
 
2.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2016 
год. 
 
3. Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на “МБАЛ- Попово” ЕООД за 
2015 г. 
 
4.Оптимизиране на мрежата от детски градини на територията на Община Попово, чрез 
преобразуване и откриване. 
 
5.Откриване на процедура за приватизация на нежилищни обекти общинска 
собственост, чрез публичен търг. 
 
6.Обявяване на имот публична общинска собственост , в имот частна общинска 
собственост - Детска градина, находяща се в кв.Невски, гр.Попово. 
 
7.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен 
търг. 
 
8. 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. 
 
9.Приемане на Общинска Програма за управление на дейностите с                        
отпадъците с период на действие 2016–2020г. 
 
10.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. 
 
11.Съгласуване на схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от Закона за 
устройство на територията, допълваща одобрената схема от 1999г. 
 
12.Разрешение да 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, област   Търговище 
 
13.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Попово за 
периода 2016-2017 година 
 
14.Вземане на решение от ОбС град Попово за внасяне на предложение в Министерски 
съвет на Р България за отпускане на персонална пенсия на КРАСИМИР ХРИСТОВ 
ДЖАМБАЗОВ 
 
15.Разглеждане на върнато от Областния управител на област Търговище Решение № 
113 по протокол № 8 от 26.05.2016 г. на Общински съвет Попово. 

 
16.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
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17.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 
Уважаеми колеги, който е съгласен с така прочетения дневен ред, да стане дневен ред на 

днешното заседание, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 
   
                ЗА                    -     26 
  ПРОТИВ                   -   0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 
 
  Това е дневния ред за настоящото заседание.Преминаваме към работа по първа точка. 
 Първа точка : Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2015 г. на  Община Попово              
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
Становища имат всички комисии, така че започваме с  председателя на ПК „Здравеопазване, 
околна среда и социална политика".Д-р Колева, заповядайте: 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, Г-жо Зам.- Кмет, Колеги общински съветници, 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 28 юни в пълен състав. Участие  на 
заседанието взеха и представители на общинска администрация. С три гласа „за“, един 
„въздържал се“ и един „против“, комисията подкрепя  предложението  за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 
Румен Димитров – общински съветник 

Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаема г-жо Зам.- Кмет, 
 Уважаеми колеги общински съветници, 
 На редовно заседание на нашата комисията на 28 юни, в пълен състав,  с четири гласа „за“ и 
един „въздържал се“ подкрепяме проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни 
данъци и такси“. 
Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаема г-жо Зам.- Кмет, 
 Уважаеми колеги общински съветници, 
 Нашата комисия на редовно заседание, проведено от 16 часа на 28 юни в пълен състав и с 
четири гласа „за“ и един „въздържал се“ подкрепя проекта за решение да стане 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“. 

Г-н Л.Гущанов е в конфликт на интереси. Зам.председателят да докладва тогава. 
Костадин Димитров – общински съветник 
 Уважаеми колеги,  
 На редовно заседание нашата комисия  с един глас „за“ и два гласа  „против“  не подкрепя 
точката. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Благодаря г-н Димитров.Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, 
култура, вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев- общински съветник 

Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаема г-жо Зам.- Кмет, 
 Уважаеми колеги общински съветници, 
 Нашата комисия проведе редовното си заседание вчера, с присъствие на общинска 
администрация. С три  гласа „за“ , един „против“ и един „въздържал се“ подкрепяме проекта 
за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, позволете ми да прочета проекта за решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.  6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и 
ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 5 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на община Попово, приета с Решение №378/19.12.2013 г., 
Общинският съвет  

РЕШИ  
 

1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2015 година, както 
следва: 

По прихода 16 081 234 лв., разпределени по параграфи съгласно Приложение  
№1. 

По разхода 16 081 234 лв., 
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 
Приложение №3 и Приложение №4. 
 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 
 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 г. съгласно 
Приложение №6. 
 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове съгласно приложение №7. 
 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 
агенция съгласно приложение №8. 
 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно 
приложение №9. 
 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения, относно този отчет. За съжаление 
малка част от Вас присъстваха на публичното обсъждане, където можеха да бъдат задавани 
въпроси. Има ли въпроси, касаещи отчета? Приемаме, че всичко е ясно.Г-н Кънев, 
заповядайте. 
Димитър Кънев- общински съветник 

Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми  г-н Кмет, 
 Уважаеми г-жи Зам.-кметове, 
 Колеги, 
  Пред мен е отчета за извършените  капиталови разходи за 2015г. и аз искам да попитам тези 
2 150 000 лв., това наши местни данъци и такси ли са? Защото гражданите на Попово трябва 
да знаят, че вече корекцията на Поповска река не се строи с европейски пари и проекти, а се 
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строи от нашия джоб. Тук виждаме една смущаваща за мен сума от пазара до 
Механотехникума близо 800 000 лв. Пари, похарчени. Разговарях със специалисти, трудно ги 
виждат тия 800 000 лв., но има си ред, там ние ще сезираме, когото трябва, за да проверят,  
какво се случва. Но хората нека да знаят, че това са вече наши пари. Много от хората мислят, 
че това са европейски пари и продължава общината да печели проекти. Което искам да 
разбера така ли е или не е така? 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Кънев. Други въпроси има ли по отношение на изпълнението на Отчета? Тъй 
като не виждам други въпроси, давам думата за отговор  на Кмета на общината д-р 
Веселинов.Заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 Закъснях, извинете.Честит празник днес, християнски Петровден. Да се надяваме, всичко 
нормално ще мине, а няма да е горещо, както свързваме Петровден с горещините. Ама този 
въпрос на Димитър Кънев много подвеждащ. Отишъл съм, молил съм се, взел съм от 
Министерски съвет тия пари за Поповска река. И още ми тежи на съвестта двете деца, където 
се удавиха в гр.Попово. И съм си обещал тази Поповска река от край до край ще я изолирам и 
ще я направя безопасна. Това са пари от Министерски съвет. Помогнаха ми, това 
правителство. 800 000 лв. са фонд „Стихийни бедствия“ и сега сме кандидатствали за 
останалата част. На Кмета, който не е от „Герб“ го даде това правителство. А сега Вие, дали 
ще проверявате където трябва, проверете. Ама като проверявате, не отивайте да пречите на 
Кмета, ами си вижте като управляваща партия да му помогнете, защото не помагате на Кмета, 
а помагате на всички хора в града и в общината. Това мога да кажа. Останалото Милена 
Божанова по Отчета. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р  Веселинов. Други въпроси? 
Инж.Милена Божанова-Зам.-Кмет на община Попово 
 Собствените приходи са от местни данъци и такси, но не са 2 150 000 лв. са Аз също, като г-
н Кмета щях да допълня, че парите за Поповска река са от „Стихийни бедствия“, не са от 
бюджета на общината, а това, което каза г-н Кънев, че от европейски пари, ами, извинявайте, 
ама ние в Европа също правим вноска, така че косвено пак са от нашите пари на всички 
европейски граждани. Само това искам да кажа. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-жо  Божанова. Други въпроси? 
Преминаваме към гласуване по точка Първа. 
Гласуването е поименно 
 
  1. Бойко Радев Атанасов    ПРОТИВ 
 2. Валентин Стефанов Витанов             ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ПРОТИВ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров             ПРОТИВ 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ПРОТИВ 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров             ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
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 14. Любомир Иванов Гущанов             НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков              ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ПРОТИВ 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков             ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА         -        20 
   ПРОТИВ       -     5 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -     3 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 
 

РЕШЕНИЕ № 121 
 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.  6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и 
ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 5 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на община Попово, приета с Решение №378/19.12.2013 г., 
Общинският съвет  

РЕШИ  
 

    1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2015 година, както следва: 
По прихода 16 081 234 лв., 
разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 
По разхода 16 081 234 лв., 
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 
Приложение №3 и Приложение №4. 
 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 
 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2015 г. съгласно 
Приложение №6. 
 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове съгласно приложение №7. 
 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция 
съгласно приложение №8. 
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 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно приложение 
№9. 
 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2016 
год. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
Становища имат отново всички комисии, така че започваме с  председателя на ПК 
„Здравеопазване, околна среда и социална политика".Д-р Колева, заповядайте: 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 

  С четири гласа „за“ и един „против“, комисията подкрепя  предложението  за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 
Румен Димитров – общински съветник 

Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми Зам.- Кметове, 
 Уважаеми колеги, 
 Нашата комисията с четири гласа „за“ и един „против“ подкрепя  проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни 
данъци и такси“. 
Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия  с четири гласа „за“ и един „въздържал се“ подкрепя проекта за решение 
да стане 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“. 
Костадин Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия  с един глас „за“ и два гласа  „против“  не подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Димитров.Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, 
култура, вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев- общински съветник 
 Нашата комисия в лицето на Илиян Станчев, г-н Горан Цветков и Хюсеин Ибрямов 
подкрепи докладната с три гласа „за“ , „против“ е г-н Евгений Георгиев и Радиана Георгиева 
„въздържал се“. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение, въпреки че е доста обемист: 
 

Във връзка с възникналата необходимост от актуализация на бюджета и 
Инвестиционната програма на Общината.  На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от 
Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 
от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на Община Попово,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
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            1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §40-40 
„Постъпления от продажба на земя” със 83 520 лв.; 
 2. Увеличават се средствата за дейност 412 „Многопрофилни болници за активно 
лечение”, §55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия” със 280 000 лв.  
 3. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 “Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 311 „Целодневни детски градини” – 
обект „Основен ремонт покрив на ЦДГ № 1 "Люляче" – група с.Дриново” със сумата 15 000 
лв. 
 4. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 “Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 311 „Целодневни детски градини” – 
обект „Основен ремонт покрив на ОДЗ № 5 "Слънце" - група с.Медовина” със сумата 
18 000 лв. 
 5. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 “Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 311 „Целодневни детски градини” – 
обект „Основен ремонт на канализационна система в ЦДГ № 4 - "Славейче" – група с. 
Водица” със сумата 15 000 лв. 
 6. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 “Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 336 „Столове” – обект „Изготвяне 
на технически проект за подмяна на оборудване и основен ремонт помещения на общински 
стол” със сумата 10 000 лв. 
 7. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 “Основен 
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 832 „Служби и дейности по 
поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – обект „Изготвяне на проект за 
рехабилитация на ІV пътна мрежа на община Попово” със сумата 100 000 лв. 
 8. Намалява се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други дейности по 
жилищното строителство и регионалното развитие” – обект „Изпълнение на проекти за 
енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна 
ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020 г." - технически паспорти” със сумата 43 354 лв. 
 9. Намалява се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други дейности по 
жилищното строителство и регионалното развитие” – обект „Изпълнение Изпълнение на 
проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 2020 г." - енергийно обследване” със сумата 13 462 лв. 
 10. Завишава се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други дейности по 
жилищното строителство и регионалното развитие” – обект „Изпълнение на проекти за 
енергийна ефективност на обществени сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." - технически паспорти” със сумата 4 041 лв. 
 11. Завишава се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други дейности по 
жилищното строителство и регионалното развитие” – обект „Изпълнение на проекти за 
енергийна ефективност на обществени сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма 
„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." - енергийно обследване” със сумата 3 165 лв. 
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 12. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-04 
“Придобиване на транспортни средства”, за дейност 122 „Общинска администрация” – 
обект „Електромобил” със сумата 10 000 лв. 
 13. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 “Друго 
оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 283 „Превантивна дейност за намаляване 
на вредните последствия от бедствия и аварии” – обект „Бензиномоторен трион” със сумата 
1 130 лв. 
14. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в 
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2016 година. 
 

     Колеги, това беше предложението за решение, имате думата за въпроси, мнения, 
предложения по отношение на актуализацията на бюджета. Заповядайте. Имате ли 
предложения, след като има толкова разнопосочно гласуване в комисиите, след като има 
комисии, които не подкрепят тази инвестиционна програма, добре би било да чуем мнението 
им, защо не подкрепят, в каква форма, какво предлагат? Ще ни изразите ли становище, или 
просто така комисиите сте решили, че няма да подкрепим, без някакви конкретни доводи? 
Давам думата на Кмета на общината д-р Веселинов. Заповядайте. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 Г-н Председател, 
 Прави впечатление, че една голяма част от опитите на администрацията да събере финансов 
ресурс насрочени  към гласуваният от Вас списък за капиталовите вложения през бюджета на 
2016г. Това се налага преди всичко от необходимостта ние да акумулираме средства, които 
средства да бъдат насочени преди всичко за общинското здравеопазване или общинската 
болница. То здравеопазването държавно, ама ние Общината ще вадим пари и ще плащаме. Ще 
плащаме, защото до сега по бюджет беше 100 000 лв., миналата сесия гласувахме още 120 000 
лв. и сега, ако Ви прави впечатление до 280 и акумулираме средства, за да изплатим  за 
болницата да продължи да съществува. Това се наложи, повтарям, заради запора към 
здравната каса, наложен от частен съдебен изпълнител, близо 400 000 лв. Ние парите сме ги 
събрали и предстои Вие да гласувате и тук вече се учудвам, как може аз да съм „против“ или 
„въздържал се“. Нека да има доблестта всеки един от съветниците и да каже: „Аз съм против 
болницата“. Аз съм против да давам 400 000 лв. или 500 на болницата, аз съм да строим 
детски площадки - 40 например. Гледам социалните мрежи си разменят такива реплики. Има и 
такъв въпрос, по-късно ще стане дума и за детските площадки. Ами, хайде, сега е времето, 
правим актуализация, да кажем няма да дадем на болницата, няма да има болница. В края на 
месеца болницата ще се затвори, няма да се изплатят заплати. Кметът има безотговорна 
политика. Кметът върши безобразия. И тук има 18 човека, аз незнам защо ги броите 18, на 
предното гласуване излязоха 20. 18 човека, които едва ли не и те са безотговорни и подкрепят 
безобразията на Кмета. Предложете,  сега е времето да кажете, ще има ли болница или това са 
приумици на Кмета и безобразия на общинската администрация. Няма да  гласуваме, ние 
предлагаме вместо тия 280 000 лв. да направим еди кво си. Вие сте бащите и разпределяте 
парите на общината. Много ми е интересно, как ще гласувате. Особено много това проличава 
в комисиите, групата на „ГЕРБ“ е против общинското здравеопазване и общинската болница. 
Вярно, отделили сме и една дребна сума за моторен трион, но групата, която е завряна вече 
втора година в деретата в момента е в Садина, чисти деретата и аз съм доволен от тях, от този 
къртовски труд за минимална заплата. И електромобилът, който гласувахте преди, пак това 
правителство, взе, че го включи  в списъка и  Община Попово да има такова моторно превозно 
средство, да е по-евтино. Аз незнам, защо ни включват, ама добре е, щом ни дават. 
 Благодаря Ви. 
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Адв.Румен Кьосев-общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, 
 Уважаеми г-н Кмете, 
 Колеги, 
 Аз мисля, че никой от групата на „ГЕРБ“ няма желанието поповската болница да 
фалира, но явно състоянието  е такова, че тя е на прага на несъстоятелността. На 
предишната сесия обясних и зададох въпроса, като дадем 120 000 лв. на частния съдебен 
изпълнител, как така ще спрем изпълнителното производство и ме уверихте, че адвокатите 
чакат отвън, чакат решението да го занесат при Съдията и всичко ще бъде наред и няма да 
се удържат паричните средства в Здравната каса, които са преведени в полза на болницата. 
Оказва се, че това не е така. Запорът е наложен, изпълнен. Запорът върху тези сметки 
вероятно ще стои, до окончателното изплащане на задължението. От тази гледна точка, 
понеже се чувствам подведен, не приемам тези аргументи, не приемам също 
предложението да се спрат пари за ремонти на детски заведения в селата, след  като ние 
още не сме гласували преструктурирането на мрежата от детски градини. Може би тази 
точка трябваше да бъде последваща. В този смисъл, аз си мисля, че решението, особено за 
спиране на ремонтите на детските заведения, което се отнася и с оптимизирането  на 
детските градини е предрешено. Ето, заради това не съм подкрепил проекта за решение, не 
защото съм против съществуването на болницата. Тя трябва да  съществува. Учудвам се, 
защо от няколко години има изпълнително производство и парите все стоят толкова, 
колкото са се дължали. Вие споменахте  в едно от предишните заседания, че със съдебния  
изпълнител Стойко Аспарухов сте тупали топката, какво означава това? Че той е забавил 
умишлено изпълнителното производство и просто общината се е успокоила. Аз така го 
разбирам и сега сме вече на прага на фалит вероятно, поне от данните, които видяхме, 
близо 3 млн. лв. задължения. Наистина, незнам може би нещо трябва да продадем, което 
наведнъж да освободи тази болница от тези задължения. Но аз не разполагам с данните, с 
ресурсите, които има общината, с анализите, които правят специалистите на общината и не 
мога да взема решение, какво точно трябва да  се извърши. Но, наистина никой не ми 
предложи един план за оздравяване на тази болница. Може би това трябваше първо да 
обсъдим. 
Благодаря Ви. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-н Кьосев. Други  желаещи, да се изкажат по отношение на докладната? 
Заповядайте г-н Кънев. 
Димитър Кънев- общински съветник 
Уважаеми г-н Председател, 

 Уважаеми  г-н Кмет, 
Демагогията е голямо нещо, особено в ръцете на д-р Веселинов, доказано двадесет и 
няколко години, поповчани изпитваме на плещите си отношението му към нас, но не може 
по този начин, че това, че ние не сме съгласни да има поповска болница, едва ли не за това 
не гласуваме по комисиите. Да, аз гласувах „против“ в комисията и колегите могат да 
потвърдят, че гласувах против това, че ни е предложено три детски градини да отпаднат 
ремонтите в тях. Значи, две от градините основен ремонт на покрива, ние няма да направим 
този покрив и това е вече безстопанствено отношение към общинската собственост, защото 
след като не направим тези покриви, ние ги изпразваме следващата точка при 
оптимизацията на детските градини, изпразваме ги тези сгради от съдържание, рухнали, 
търсим инвеститор. Кой ще ги купи, не ми е ясно. Детската градина във Водица, остава да 
работи, но там забележете трябва да се прави основен ремонт на канализационната система. 
Вие ни предлагате да отпадне. А тези деца ще продължат там, в 21 век канализационната 
система на детската градина във Водица я няма и ние искаме  да гласуваме  това нещо да 
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отпадне. Тези 280 000 лв., а следващият месец ще има ли пак още 280 000 лв.? Болницата е 
с 3 100 000 лв. до тук. За това съм гласувал „против“, защото не може детските градини 
тотално ги унищожаваме и в същото време в предната точка гласувахме Клубовете на 
пенсионера по 10 000 лв. основни ремонти, климатици, екстри, а децата във Водица без 
канализационна система. Какво става?Благодаря. 
Благодаря на г-н Кънев. Други желаещи  да зададат въпроси или да изразят становище? 
Давам думата за отговор на Кмета-д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Уважаеми дами и господа общински съветници,  
Те първите четири точки от Дневния ред така ще текат-трудно. Следващата 

точка са Управителя и Гл.счетоводител на болницата.Приемане на баланс и отчет на 
приходите и разходите. Тук се прокрадва, че общината е в тежко състояние и едва ли не 
фалирала. Не забравяйте, че болницата е Търговско дружество. А това, че правим 
всякакви опити с общински средства, вместо да направим десет улици например или 
двадесет детски площадки, както казах, го правим пряко силите си, за да стабилизираме 
именно болницата. Да, не падна, г-н Кьосев изпълнителното дело, не падна запора, 
защото взискателите бяха много лакоми. Ние показахме решението на ОбС, 
направихме първото превземане от Здравната каса, обаче те казаха: „Ще дадете всички 
пари на куп“, а всичките до 1 500 000 лв. ги знаете, колко са. Само че тези взискатели 
ги няма, а фирма „ Енемона“ я няма просто в правния мир. Тя е фалирала фирма. Но са 
си извадили един Изпълнителен лист на времето, преди години и Стойко Аспарухов не 
посмя да предприеме действия. Тези действия бяха прехвърлени, вече и на него не му 
вярваха, бяха прехвърлени в Разград. Това Ви го казах. И това Ви казах, че 
задълженията по Изпълнителен лист, по Изпълнително дело са 400 000 лв. Димитър 
Кънев говори за 3 млн. Питайте, дали са 3 млн. или по-малко по следващата точка 
Управителя. Това е, което ще гласуваме днес и ние приключваме с тоя  Изпълнителен 
лист,  ще падне вече след като сме си помогнали на болницата и те са си платили по 
Изпълнителния лист, Частният съдебен изпълнител би трябвало да е удовлетворен. А 
по-нататък сега да не говоря, останалите задължения на кого са прехвърлени и къде са 
прихващани, това са неща, които са от кухнята, а пък и  не бърза общината да помага за 
нещо, за което към болницата няма никакви претенции. Няма други претенции. Е, виси 
някъде, нещо, ама претенции нямаме. Прав сте в това отношение, дайте да видим, какво 
ще правим с тази болница. Да правим ли оздравителен план, няма ли да правим. 
Следващата точка да ги разискваме тези работи. Но да видим сега ще помогнем ли или 
не, да приключи този запор. А по капиталовата програма,  по която толкова умело 
хващате детските градини покривите, можете да я видите, колко е  20 ли 25 000 лв., а 
къде са 400 000 лв., ние заради 400 000 лв. провалихме капиталовата програма и 
ремонта на детските градини. Това ще го разискваме по четвърта точка, дали ще ги 
закриваме, или не, защото правихме и обществено обсъждане, минаха два, три месеца, 
ама те си вървят разходите, без да е преструктурирано предучилищното образование. 
Но по него Четвърта точка. Сега въпросът е дали да помогнем на болницата, на 
Търговското дружество или няма да помогнем? Това е въпросът и аз затова казах, че ми 
е много интересно, кой, как ще реагира и не се измъквайте. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Веселинов. Други въпроси има ли? Ако няма, предлагам да 
преминем към гласуване по тази точка и наистина нека всеки, когато  даде вота си, да 
си даде ясна сметка, какво ще последва от това и какъв ще е резултата.  

Започваме гласуването. 
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 Гласуването е поименно: 
 
     1. Бойко Радев Атанасов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 2. Валентин Стефанов Витанов             ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 10. Евгений Павлов Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров             ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов             НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов             ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков              ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков             ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА         -        22 
   ПРОТИВ       -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -     6 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 122 

 
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, 

чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и 
реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на 
Община Попово,  Общинският съвет 

 
РЕШИ 
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    1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §40-40 „Постъпления 
от продажба на земя” със 83 520 лв.; 
 2. Увеличават се средствата за дейност 412 „Многопрофилни болници за 
активно лечение”, §55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия” със 
280 000 лв.  
 3. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 311 „Целодневни 
детски градини” – обект „Основен ремонт покрив на ЦДГ № 1 "Люляче" – група 
с.Дриново” със сумата 15 000 лв. 
 4. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 311 „Целодневни 
детски градини” – обект „Основен ремонт покрив на ОДЗ № 5 "Слънце" - група 
с.Медовина” със сумата 18 000 лв. 
 5. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 311 „Целодневни 
детски градини” – обект „Основен ремонт на канализационна система в ЦДГ № 4 - 
"Славейче" – група с. Водица” със сумата 15 000 лв. 
 6. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 336 „Столове” – 
обект „Изготвяне на технически проект за подмяна на оборудване и основен ремонт 
помещения на общински стол” със сумата 10 000 лв. 
 7. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 832 „Служби и 
дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – обект „Изготвяне на 
проект за рехабилитация на ІV пътна мрежа на община Попово” със сумата 100 000 лв. 
 8. Намалява се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други дейности 
по жилищното строителство и регионалното развитие” – обект „Изпълнение на проекти 
за енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г." - технически паспорти” със сумата 43 354 
лв. 
 9. Намалява се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други дейности 
по жилищното строителство и регионалното развитие” – обект „Изпълнение 
Изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна 
ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ 
на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г." - енергийно обследване” със 
сумата 13 462 лв. 
 10. Завишава се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други дейности 
по жилищното строителство и регионалното развитие” – обект „Изпълнение на проекти 
за енергийна ефективност на обществени сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за 
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." - технически паспорти” със сумата 4 041 
лв. 
 11. Завишава се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други дейности 
по жилищното строителство и регионалното развитие” – обект „Изпълнение на проекти 
за енергийна ефективност на обществени сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за 
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енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна 
програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." - енергийно обследване” със сумата 3 165 
лв. 
 12. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-04 
“Придобиване на транспортни средства”, за дейност 122 „Общинска администрация” – 
обект „Електромобил” със сумата 10 000 лв. 
 13. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 
“Друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 283 „Превантивна дейност за 
намаляване на вредните последствия от бедствия и аварии” – обект „Бензиномоторен 
трион” със сумата 1 130 лв. 
14. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в 
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2016 година. 
 

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата на д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Искам да благодаря на всички 22, които гласуваха, подкрепиха докладната. Да 

благодаря и на Радияна и на д-р Колева, че въпреки позицията на „ГЕРБ“ да  се 
въздържа, промениха в полза на безотговорните или  на неангажираните в 
мнозинството 18, бяха изчислени, пък те вземат, че нарастват като бройка. Това е 
отговорната позиция. Съжалявам, че трябва да Ви го кажа, но другото е инат, 
политически. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
И аз Ви благодаря колеги и тъй като първите четири точки са абсолютно свързани, 
преминаваме към следващата: 
 
Преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
3.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на “МБАЛ- Попово” ЕООД за 
2015 г. 

Преди да преминем към конкретното разглеждане, предлагам да чуем мнението 
на комисиите, след което се надявам да стане дискусия. Така че давам думата за 
становище по тази точка  на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика".Д-р Колева, заповядайте: 

    Д-р Ганка Колева – общински съветник 
С четири гласа „за“и един „против“, комисията подкрепя баланса и отчета за 

приходите и разходите на болницата. 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и 

бюджет, местни данъци и такси“. 
    Сюлейман Лешков – общински съветник  

Нашата комисия с пет гласа „за“ подкрепя проекта за решение да стане решение. 
     Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги, пред Вас е баланса и отчета за болницата за 2015 год., предлагам преди 
да го прочетем, да дадем думата на Вас и на представителите на болницата да направят 
някакви тълкувания и евентуално, когато имате въпроси, да се опитат да отговорят на 
тях. Така че имате думата, цифрите са пред Вас, имате думата за въпроси, касаещи 
баланса и отчета за приходите и разходите за 2015 год. на „МБАЛ Попово“. Г-н Кьосев, 
имате думата. 

    Адв.Румен Кьосев-общински съветник 
Благодаря г-н Председател. Аз всъщност към сегашния управител д-р Русев, не 

бих могъл да имам въпроси, тъй като той е заварил това положение, по-скоро може би 
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към Гл.счетоводител с предишното ръководство е свързан този въпрос със 
задълженията. Подготвили ли са, мислили ли са някакво оздравяване на финансовото 
състояние? Понеже става дума за отчет за 2015 год., поставям въпроса към 
Гл.счетоводител, защото тогава д-р Русев не е бил Директор. 

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря г-н Кьосев. Заповядайте. 

Антон Стоянов - Гл счетоводител на „МБАЛ-Попово“ 
Ами аз ще започна направо да  отговарям на въпроса: задълженията към 

31.12.2015 год. възлизат на 3 172 000 лв., от тях най-голяма част са към Договора за 
енергийна ефективност, в размер на 2 033 000 лв., също така по този Договор за 
енергийна ефективност има начислени лихви за 105 000 лв. към момента. Останалите 
задължения в баланса са 687 000 лв., това са парите, които са гласувани от ОбС- 
Попово през 2010 год., с цел подпомагане на болницата. Това е един вид безлихвен 
заем. Задължения към персонала, заплати декември и стари заплати, неизплатени 
остатъци 118 000 лв. , 29 000 лв. осигуровки, 6 000 лв.данъци и имаме задължения за 
медикаменти 89 000 лв., външни услуги 75 000 лв.. Това са основните задължения. При 
сегашното състояние на здравеопазването, аз считам, че не сме в състояние да отделяме 
какъвто и да е финансов ресурс за погасяване на старите задължения. Това, което към 
момента ни дава Здравна каса, не позволява да погасяваме старите задължения. 
Благодаря Ви. Заповядайте г-н Русев. 
Д-р Румен Русев - Управител на „МБАЛ-Попово“ 

Уважаеми г-н Председател, 
Уважаеми г-н Кмете,  
Уважаеми дами и господа общински съветници, 
Първо, преди да продължа бих искал да поздравя имениците, защото има 

именици днес, да са живи и здрави. Що се отнася за оздравителен план и т.н в 
допълнение на това, което каза г-н Стоянов, мога да кажа следното: в момента 
състоянието действително на здравеопазването в България е следното: ние сме уж 
Търговски дружества- болниците, а тия Търговски дружества на практика имат 
наложен бюджет от Здравната каса или по-скоро от Министерството на 
здравеопазването, в лицето на Здравната каса. Така че каквото и да правим, както и да 
го направим, ние повече от този бюджет, който ни е отпуснат, ние  не можем да 
изкараме. За сведение в момента  бюджета  на болницата е около 96 000 лв., не цитирам 
точни суми, но около 96 000 лв. Фондът работна заплата е около 90 000 лв.Така че при 
положение, че ние си изкараме, успеем да отработим толкова пари, колкото ни е 
бюджета и даже и да го превишим, ще ни изплатят толкова, колкото сме изкарали. Това 
превишение най-вероятно даже няма и да го платят, ще остане за сметка на болницата. 
Така, че по никакъв начин нямаме физическата и каквато и да е възможност да 
отделяме някакви допълнителни средства, единствено това е което ни остава, за да 
можем да разплатим текущи разходи. Някакви въпроси, ако има, мога да отговоря. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Русев. Колеги, имате думата. Чухте, какво е състоянието, чухте 
какво е задължението. Какво смятате, че трябва да правим? Давам думата на д-р 
Георгиев. 
Д-р Евгений Георгиев-общински съветник 

Уважаеми г-н Председател, 
Уважаеми Кмете, 
Уважаеми Зам.- Кмете, 
Уважаеми колеги, 
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Наслушах се на демагогии. Преди няколко сесии, когато избирахме г-н Русев за 
Председател, Директор на това дружество, много добре си спомням, че ние взехме 
решение да ни се представи оздравителен план по точки, по пера, от къде може и как да 
се подготви и  да спасим състоянието на болницата. Това нещо до ден днешен не беше 
представено и изведнъж дайте ни да гласуваме пари, които трябва да спасим болницата. 
Нито един от членовете на „ГЕРБ“ мога официално да заявя е против ликвидирането на 
болницата. Тези приказки, много моля да спрат в публичното пространство на града. 
До когато не ни се представи тази програма и всички общински съветници да застанем 
зад нея, да видим от къде и как можем да спасим тази болница. Малко са хората тук, 
които си спомнят величията на докторите, които бяха в тази болница, много малко са 
хората, които помнят д-р Савов, д-р Кирков, д-р Попвеличков, д-р Матев. Преди 
няколко сесии г-н  Гецов постави въпроса, дайте да видим, да седнем, да разнищим, как 
перо по перо е стигнала двадесет и колко години болницата до това положение. Никой 
не взе това решение и изведнъж хората на „ГЕРБ“ гласуват болницата да се закрие. 
Няма такова нещо. Много добре г-н Кьосев  на предишната сесия каза и сега 
обосновано заяви, че всички сме заинтересовани да съществува болницата, щото тази 
болница ще лекува нашите родители,  ще лекува нашите деца, за които следваща точка, 
ние ще говорим за оптимизация на детски  градини и за ликвидиране. За това, много 
моля, малко по-сдържано, по-разумно да се изготви един план, да дадем един срок до 
месец ли, два. Има много добри икономисти в общината, имам сведения, че персонала в 
болницата вече активно работи, могат да седнат и да изготвят една разумна програма, 
която ние да спазваме и тогава ние можем да кажем, както г-н Кьосев каза, че да 
разговаряме с тези кредитори, които ни задържат парите и сега, доколкото разбрах тази 
фирма май не съществува. Благодаря за вниманието. 

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на д-р Георгиев. Заповядайте г-н Кънев. 

Димитър Кънев-общински съветник 
Уважаеми г-н Председател, 
Уважаеми г-н Кмете, 
Ние, въпреки всичко имаме някакво виждане и го изразяваме, дали е „за“ или 

„против“, аз питам, тези хора, които като машини гласуват само „за“, защото на всяка 
сесия от 8 до 9 часа ги събират, за да им кажат какво, как и защо, защо не питате тях? 
Ние си имаме и си казваме, каквото ни боли и не го скриваме, дори и сме емоционални 
понякога,  а тези, които мълчат. И аз ще поискам на една следваща сесия, да направите 
справка, колко човека са вземали думата и колко от тях са се изказвали и какво е 
станало. Не може да нямаш собствено мнение и да бъдеш само машина за гласуване и 
да чакаш Кмета, какво ще ти каже. Ние всички тук сме 100 % мажоритарно избрани, 
всички тук са влезли мажоритарно с вота на поповчани и ако продължаваме по този 
начин да се държим безотговорно и да прехвърляме вината на „ГЕРБ“, на този, на 
онзи...Стига с това. 

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Има ли други желаещи? Г-н Гецов, заповядайте. 

Гецо Гецов-общински съветник 
Уважаеми г-н Председател, 
Уважаеми г-н Кмет, 
Уважаема г-жо  Зам.- Кмет, 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
Проблемът с болницата е изключително актуален и не вярвам някой, който е тук 

в тази зала да е против болницата. Ние сме подкрепяли всички идеи, само и само 
блоницата да съществува, но така, ако продължаваме само да гласуваме, без да има 
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нещо конкретно, аз нямам нищо против Управителя на болницата, д-р Русев, но той 
наследи един батак, извинявайте за израза, незнам, как ще излезе. За това аз имам две 
конкретни предложения: Първо в рамките на един месец, тук има специалисти, 
доктори, д-р Русев също е специалист, в общината, да седнат  и да изготвят един 
оздравителен план, за да се види, как болницата ще излезе от това състояние. И второто 
ми предложение е всичко, на базата на анализа, който беше представен, ами тези 
материали, дайте да гласуваме да ги пратим на компетентните органи, конкретно 
Прокуратурата и да се разпореди една проверка и да се види, кой е подписал този 
неизгоден договор, когато е започнало саниране на болницата. Явно от там идва 
проблема. Аз с такова впечатление оставам, предполагам, че и Вие сте с това, защото от 
там са задълженията, там се трупат, продължават да се трупат и лихви. До кога ще 
стоим в този омагьосан кръг? В тази държава има закони. Ако някой е сключил 
неизгоден договор, ами да си носи отговорността, няма значение от коя политическа 
партия е, кой, какъв е. Спомням си много добре, когато трябваше да гласуваме за 
Хирургично отделение лиценза на нашата болница, да отиде в болницата „Папуров“, 
гласувахме пак така, бяхме убедени, че виждате ли, това се прави за доброто на 
поповската болница. Не се случи, по една или друга причина. Мисля, че това беше един 
от начините болницата да дръпне напред. Поне такъв беше замисъла. А сега виждате 
нещата продължават да са зле и болницата да затъва. Това са моите две предложения, 
ако смятате, че са целесъобразни, подкрепете ги. Благодаря Ви за вниманието.  

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Други желаещи да се изкажат? Заповядайте г-н Станчев. 

Илиян Станчев-общински съветник 
Благодаря Ви г-н Председател, 
Без излишни емоции, от името на машините за гласуване, ако мога така да се 

изразя, мисля, че да подкрепиш, да гласуваш „за“ е отговорност, а понякога „против“ и 
„въздържал се“е леко бягане от проблема. Това исках да кажа. 

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря. Други желаещи да се изкажат? Засегнахме много важен 

въпрос.Имаше доста въпроси, давам думата на д-р Веселинов да се опита да отговори 
на някои от тях. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
Г-н Председател, 
Ама тя точката е Отчет на болницата. Тук Ви е и Счетоводителя, тук Ви е и 

Управителя. Вземете сега по тази точка решение, много е навременно и тези решения 
да се изпълняват. Дали съм безотговорен, изборите го показват. Съжалявам, но стига с 
това. Тези 3 046 000 лв. направи ли Ви впечатление, че 680 000 лв. са дадени от 
общината? И общината тези 680 000 лв. ще си ги искаме? Те се водят по счетоводния 
баланс. Ние продължаваме да даваме, така е правилно, така се води. Те намаляха с 
700 000 лв. тези 3 млн. Значи не са 3 млн. Тук, обаче влизат парите, които са до края на 
миналата година, като задължения. С Ваши решения, ние започнахме да погасяваме, не 
че не сме предприели нищо. С Ваши решения, до този момент и с предното решение, 
Ви казах още 500 000 лв. ще влязат в болницата, Търговското дружество. Значи 
общината прави нещо, не е оставила да не прави нищо, да остави болницата на самотек. 
Е да, но община Попово, предния програмен период беше в градска ъгломерация. Там 
накрая на програмния период дадоха възможност общинските болници да 
кандидатстват за грандови схеми, за пари, за саниране, за оборудване на болниците. И 
въпреки всичко, трябва да Ви го кажа, г-жа д-р Венка Стоянова даде тогава 
препоръката на Здравното министерство, защото излезе, че не могат да се усвояват 
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пари от общинските болници без списък, на кои болници да се дават тия пари, 
направиха нарушения на програмата и тогава Венка Стоянова, като Директор на 
Здравния център даде предимство на Омуртаг. Те си взеха милион и половина. Или тия 
пари, които ние сега ги вадим от джоба, щяха да дойдат по Евро - проектите. Това, 
защо го забравяте, винаги съм го казвал. Мен не ме топли, че д-р Стоянова е 
поздравила Кмета и общината с Празника на града. И продължавам въпроса на г-н 
Гецов, абсолютно е прав, да. Ние тръгнахме да търсим, да разширяваме с още няколко 
отделения, да увеличим обема, нашата амбиция беше да стигнем 250-300 000 обем, по 
клинични пътеки. Колкото е по-голям обема, толкова повече възможност има 
болницата да погасява натрупани задължения. Г-н Кънев, знаете ли, кой отиде след моя 
разговор в Министерството, с Министъра и ми обеща, че ще издаде лиценза? Защо не 
се заинтересувате,  кой отиде при г-н Цветанов и разпоредиха на Министъра да не 
издава лиценза? Пак същият човек, защото засягаме интереса на Търговище. Айде, 
колегата да не го меся. Венка Стоянова, приплаквайки на г-н Цветанов разпоредиха на 
Министъра да не ни издава лиценза. А лицензът  беше подписан. Факт, колкото и да Ви 
е криво това е  истината, нашият депупат от „ГЕРБ“ отиде, срещу болницата, да не се 
издава лиценз, защото ние засягаме интереса на Търговище. Аз мисля, че тук трябва да 
вземем решение, защото сте абсолютно прави, да има яснота с един оздравителен план, 
ние наливаме пари, тези пари са факт, никога не сме се дърпали общината, че заставаме 
зад болницата с финансови ресурси и такива разговори сме водили към хората, които 
претендират към Търговското дружество, че ние сме  общината зад Търговското 
дружество – болницата, с уверение, че няма да допуснем болницата да изпада в това 
състояние, да бъде разпродадена. И именно тук е хубаво месец-два да приемем този 
оздравителен план. Тогава няма да се обвиняваме, че гласуваме постоянно. Сега, за 
тези мажоритарно избрани, аз незнам, освен Кмета някой друг да се чувства 
мажоритарно избран, малко така нелогично политически по Кодекса. Говори ги   г-н 
Кънев, че всички са мажоритарно избрани. Ако има там някакви преференциални 
вотове и някой е събрал 40-50 гласа, аз мисля, че за мажоритарно избран аз съм 
доблестен, аз съм известен, аз съм специалист, имаше право всеки да се кандидатира и 
мажоритарно като независим кандидат да бъде избран, ама не да се нареди в листата и 
да чака да бъде избран с 50 гласа преференции. И да прескочи някой. Е, боли ги, боли 
ги и от дясно, боли ги и от ляво, че някои от първите останаха по-назад, ама такива са 
правилата. Така че,  да приемем един такъв оздравителен план и аз съм „за“. Готов съм 
да помагаме на болницата със специалисти и заедно да изготвим този оздравителен 
план, но те са Търговско дружество, да си го вкарат, да се разглежда на сесията и пак се 
връщам тези 600- 700 000 лв. не чакайте да си ги искате Вие обратно от болницата. То 
пък нахалство ще бъде, дайте да ги сторнираме и да не ги смятаме тези пари, като 
задължения, защото звучи стряскащо, така е. А за този Договор, за подписването и за 
цвета, г-н Гецов, искайте, дайте този Договор да го видим, ако няма някаква тайна, да 
вземем да го представим, да видим кой го е подписал, пък Вие вземете тогава решение 
по клаузите на Договора. Ех, как не го подписах на времето, съжалявам, сега щеше тук 
да е буря. Не съм го подписал аз, подписа си го Управителят на Търговското 
дружество, той беше тръгнал да става Кмет, Вие го подкрепяхте, издигнахте го, но не 
се получи, съжалявам. 

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Колеги, да приемем, че имаме конкретно предложение по Точката. Г- н Гецов 

направи предложение. Едното беше да се изготви оздравителен план. Може би трябва 
да кажем, към кого го адресираме, към Управителя на болницата? 

    Адв.Румен Кьосев-общински съветник 
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След като волята е изразена, смисълът е ясен, как да бъде?: Задължава Управителя 
на болницата, в едномесечен срок за изготви оздравителен план или двумесечен, може би 
трябва да се обсъди. По-скоро от Вас да излезе като предложение, в смисъл, да се обсъди и 
с общинската администрация. 

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Всъщност, предложението да звучи: Задължаваме ръководството на болницата, в 

лицето на Управителя да изготви оздравителен план до края на септември 2016 год. и  
да бъде внесен в ОбС за разглеждане. Г-н Кънев, по предложението. 
Димитър Кънев-общински съветник 
  По предложението, аз ясно чух от д-р Русев, че такъв оздравителен план, в това 
състояние и с тези приходи, които има болницата не може да съществува, не може да се 
случи и за това  този оздравителен план, след като парите ще ги дава общината, трябва 
да бъде съвместно с общината. Болница и община съвместно оздравителе план, 
финансирането ще бъде от общината. Да се направи съвместно този оздравителен план. 
Ако трябва включете и общинските съветници. 

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Чакам предложение, което да подложа на гласуване. Съгласен съм, че и 

общинските съветници, но те могат да участват и доброволно. Просто наистина, да 
стартира един процес, всеки, който желае, аз съм сигурен, че няма да бъде върнат. Ако 
желаете да включим общински съветници, може би трябва да кажем, конкретно кой. 
Г-жо Георгиева, заповядайте. 
Радиана Георгиева-общински съветник 

Всъщност г-н Кънев каза това, което аз исках да кажа, нека да бъде съвместно с 
администрацията, защото от нас се изискват да гласуваме всеки месец пари, има 
недоразумения, кой „против“, кой „въздържал се“, макар че искам да обясня на г-н 
Станчев, че позицията „въздържал се“, понякога е доизясняване до съставяне на 
конкретно мнение. Така че нека да бъде съвместно с общината и с общинските 
съветници, които желаят. 
Благодаря Ви.  Г-жа Божанова желае да каже нещо. 
Инж.Милена Божанова-Зам.Кмет на общината 

Само искам да запитам, тези предложения ще допълнят предложенията за 
решения към Докладната, която в момента ли разглеждаме?- не. Защото няма логика, 
няма отношение въобще към тази докладна. Приключваме тази докладна и тогава. 

    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Ние по тази докладна, няма как да вземем допълнително решение. 

    Адв.Румен Кьосев-общински съветник 
Освен за следващата сесия да бъде внесено като предложение, защото то го 

нямаме в Дневния ред, наистина. 
    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре, приемаме ли в такъв случай предложенията на г-н Гецов да бъдат 
внесени под формата на докладна записка в следващо заседание? Аз приемам да бъде 
внесено от мое  име, като го обсъдим с всички, ще направим една съвместна среща с 
всички групи съветници и ще го внесем като предложение. Така съгласни ли сте по 
тази точка, на базата на обсъждането, което беше направено до този момент, да 
постъпим. Приемаме ли го? Конкретни въпроси по отчета и баланса имаме ли? Ако не, 
зачитам проекта за решение. 
 
Последно питам, има ли въпроси по тази точка? Ако няма, зачитам проекта за решение: 
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На основание чл. 21, ал. 2 във връзка  с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 
147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ – Попово” ЕООД 
към 31.12.2015 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2. 

Има ли въпроси по тази Точка? Подлагам на гласуване.Гласуването е явно. 
 
Гласуваме ЗА: 
   

ЗА   -  28 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
 

Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 123 

 
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка  с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 

147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от 
Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на 
Община Попово в търговски дружества с общинско участие в капитала, за 
участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ – Попово” ЕООД 
към 31.12.2015 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2. 
 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
4.Оптимизиране на мрежата от детски градини на територията на Община 
Попово, чрез преобразуване и откриване 
Становища имат всички комисии. Давам думата на д-р  Колева, да изрази становище. 
 Д-р Ганка Колева – общински съветник 

От пет души общински съветници, един от колегите беше в „конфликт на 
интереси“, останахме четири, двама общински  съветника са „против“ и двама са 
„въздържал се“,  крайният резултат, комисията не подкрепя предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Колева. Давам думата за становище на председателя на ПК 
„Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 
граждански права“ 
   Румен Димитров – общински съветник 

Благодаря г-н Председател, 
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Нашата комисия с четири гласа „за“  и един „въздържал се“ подкрепя проекта за 
решение. 
    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и 
бюджет, местни данъци и такси“. 
   Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Благодаря г-н Председател, 

Нашата комисия с четири гласа „за“ и един „въздържал се“ подкрепя проекта за 
решение да стане решение. 
   Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Лешков. Г-н Гущанов, давам Ви думата, вие ще докладвате. 
   Адв. Л. Гущанов-общински съветник 

Благодаря г-н Председател, 
Нашата комисия по точка Четвърта, с три гласа „против“ и двама „въздържал 

се“, не подкрепя проекта за решение. 
    Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Гущанов. Давам думата на г-н Станчев. Заповядайте. 
Илиян Станчев-общински съветник 

Благодаря г-н Председател,  
Нашата комисия също не подкрепи решението, с два гласа „за“, един „въздържал 

се“ и два „против“ не подкрепя предложението за решение. 
 Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви г-н Станчев. Колеги, да четем ли цялото решение? Имате го 
предварително, доста време го обсъждахме, моето предложение е да не го чета, за да не 
загубим десет минути време. По-скоро бих предпочел да Ви дам думата, за да изразите 
становище, особено комисиите,или на хората, които не подкрепят, след толкова 
обсъждане. Давам думата за обсъждане, предложения, въпроси, мнения. Имате думата, 
заповядайте. 

Заповядайте г-н Джамбазов. 
Никола Джамбазов- общински съветник 

Уважаеми г-н Председател, 
Г-н Кмете,  
Дами и господа общински съветници, 
Зам.-Кметове, 
Директор Черкезова, 
Първо, честит празник на всички именици. И аз очаквах гора от ръце, по тая 

точка, но, хайде, нека да бъда първи. Относно докладната, инетересува ме, вчера 
пропуснах да попитам на постоянната комисия, тези групи в селата, които не са 
споменати, на какво основание отпадат? Имам в предвид групата от Кардам, която в 
момента не е писана, Априлово. Защото за всички други имаме преобразуваме, 
закриваме, отпадат, не отпадат. Какво се случва с тях? Благодаря за сега. 
 Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Джамбазов. Как да процедираме?- да отговаряме на всеки 
въпрос или да изчакаме да се наптрупат и други? Д-р Георгиев имаше друг въпрос, 
заповядайте. 
Евгений Георгиев-общински съветник 

Уважаеми г-н Кмете, 
Уважаеми Зам.-Кметове, 
Колеги, 
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Във връзка с докладната записка  за оптимизиране на мрежите в детските 
градини на Община Попово, чрез преобразуване и откриване на нови, мисля, че беше 
създадена Комисия, която Комисия надълго и нашироко обсъждаше с граждани, с 
учители, със синдикати, с общински служители, с общински съветници и тази Комисия 
стигна до няколко извода: Първо, тази Комисия откри, че има Наредби, които е приел 
ОбС, от Министерството, които трябва да се съблюдават и изпълняват. На Комисията 
аз попитах съблюдавано ли е това оптимизиране във връзка със Закона и наредбите и 
ми казаха: „Да“. Тук мисля, че има едно противоречие, когато става едно оптимизиране 
и преобразуване, трябва да се базира на някакви Нормативни документи, които трябва 
да бъдат спуснати и тогава не ми казаха. Другият ми въпрос беше във връзка при тази 
оптимизация, колко персонал ще се съкрати и как тези хора ще бъдат обезпечени? 
Бройката не можаха да ми кажат, защото щяло да има трансформации, щели да гледат 
някои да се преназначат, някои да отидат на Бюрото по труда. И последният фрапиращ 
въпрос, който аз зададох и на него ми беше категорично казано, че няма да се пипат, 
тази Комисия откри, че в общината има назначени две звена, едното 10 бройки, другото 
9,5 бройки, като ми казаха, че те въоще няма да се пипат, а тези две звена обслужват 
детските градини. Мисля, че там също има начин, където може да се оптимизират и 
намалят. Всяка детска градина си има домакин, касиер, който знае, тук подава 
счетоводство отделно и смятам, че заради това и аз гласувах „против“, защото не бях 
получил точните отговори. Мисля, че трябва да се съблюдаваме с нормативните 
документи, тук има юристи, които също могат да ме подкрепят, на каква база се 
наложи това преструктуриране и преобразуване и какво ще стане с тези градини, които 
моят колега Джамбазов постави въпроса? Не можаха да ми дадат отговор. Казаха ми, 
след една седмица Кмета ще издаде Заповед, след това един месец ще чакаме и може би 
ще се закрият ли, персонала къде ще отиде? Мисля, че когато се внасят тези докладни 
записки, това трябваше обстойно да бъде залегнато, за да не говорим празни приказки и 
да не можем Вносителят от една страна да лавира, а от друга страна ние –общинските 
съветници също, както някой се изказа, че демагогстваме и правим конфликти. 
Благодаря. 
 Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Георгиев. Да дадем думата на г-н Атанасов да отговори на до 
сега отправените въпроси, след което ще продължим. 
Атанас Атанасов-общинска администрация 

Уважаеми г-н Председател, 
Уважаеми г-н Кмет, 
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 
Г-н Джамбазов, 
Г-н Георгиев, 
Вчера много добре обясних на Комисиите, че групите в Дриново, в Кардам, в 

Априлово, в Медовина и в Тръстика ще прекратят своята дейност, тъй като те не 
фигурират в така предложения проект за решение. Причината, по която те ще прекратят 
своята дейност е трайното намаляване на броя на децата в групите, ниската раждаемост 
от горепосочените лица, непосредствената близост на някой от тях до гр.Попово, 
визирам 5-6 км и недостатъчния финансов ресурс за ефективен учебно-възпитателен 
процес. Ако смятате, че група от 7-8 дечица, на възраст от 3 до 6 год. могат да бъдат с 
две учителки и двама души непедагогически персонал, и могат  да се издържат, просто 
няма как.  Г-н Георгиев, вчера обясних много добре, че персоналът, който ще бъде 
освободен с така направената оптимизация, ще наброява приблизително 37-38 души. 
Този персонал няма как да не отиде на Бюрото по труда. Казах Ви какъв е нашия план 
за персонала, при следващо пенсиониране, при следващо освобождаване на хора, които 
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желаят да вземат неплатен отпуск, хора, които излизат в дългосрочен болничен, аз 
казвам и поемем ангажимента, че ще направя всичко възможно тези хора, които са 
освободени да започнат отново в системата на Народната просвета. Защо внасяме 
докладната с преобразуване и откриване? Защото Законът за народната просвета и 
Правилникът за неговото прилагане дава право на ОбС да вземе решение за това, след 
което Кметът издава Заповед на базата на решението, което Вие сте взели. Има 
Нормативна уредба, това са Наредба №3 и Наредба №7. Смятам, че през годините тя е 
спазвана, по този начин, че записваме минимума деца 12 и по-нататък средната 
посещаемост намалява. Няма как една група от 7-8 деца или 10 да се издържа. Именно 
заради това тези села не фигурират в проекта за решение. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Отговориха ли на всички въпроси г-н Джамбазов. 
Никола Джамбазов – общински съветник  
 Да разбирам ли, че тези групи ще бъдат закрити по силата на Наредбите, които 
цитирахте.  
Атанас Атанасов-общинска администрация 
 Не случайно в докладната пише – трудовите правоотношения на персонала се 
уреждат съгласно чл. 123 и чл. 328 ал. 1 т. 2, което значи със закриване на част от 
предприятието. Не всички работници ще последват новообразуваното предприятие. Не 
случайно в докладната е написано – преобразувам чрез сливане. Двете градини се 
сливат в една нова градина, едно ново юридическо лице с нов булстат. Това ново 
юридическо лице съответно няма да последва всичкия персонал. Тук може би е времето 
и мястото да изкажа моята благодарност към главната счетоводителка на Звеното, към 
директорките и специално към г-жа Черкезова, която е тук, че ние се събрахме и 
вземахме едно решение всички заедно и аз вчера Ви обясних, че двете градини, които 
се преобразуват в една, те вече няма да имат този персонал, а персонала им би следвало 
да бъде до 28 души, защото излезе проекта на решение за делегираните от държавата 
дейности, където по единен разходен стандарт и тази година ще бъдат с 50 лева 
горница. И за да може дейността делегирана от държавата да покрива разходите за 
трудови правоотношения на персонала то той трябва да бъде оптимизиран не повече от 
28 души. Обясних, че би следвало двете градини като се слеят да имаме приблизително 
около 150 деца, което уважаваната комисия разбра, че би следвало около 24 деца да 
имаме в група, за да може тази група да  стои финансово добре. И не случайно сме 
направили така, че да се сформират градини в града и една градина по селата тъй като в 
предходната докладна март месец тогава казахте, ама те селските градини силно тежат 
на града и заради това намалява тяхната средна посещаемост. Ето сега ние сме 
направили всичко възможно да отделим града от селата и повярвайте ми това е доста 
голям труд, както от моя страна, така и от страната на директорите на детските 
заведения. Благодаря.      
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Джамбазов, още уточняващи въпроси ли? 
Никола Джамбазов – общински съветник  
 Въпроса е следния, след тази реформа с колко ще се намали дофинансирането на 
Общината? 
Атанас Атанасов-общинска администрация 
 С така направените разчети от наша страна ние сме счели да няма такова 
дофинансиране повече. Вчера аз казах, че не мога да кажа, дали МС ще вземе решение 
за увеличаване на минималната работна заплата на 460 или на 500 лева, и дали 
министърът на образованието ще успее да устои думите си от 10 % увеличение за 
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педагозите. Към така направения проект на решение за единен разходен стандарт и така 
заплатите към днешна дата, които са ние гледаме да сведем абсолютно всичко до нула. 
 А за звеното, веднага уточнявам – аз съм поел тази длъжност Звено Образование 
от 20 март 2014 година. Към днешна дата този щат на звеното е 9.5 души. Вие ме 
питате за работната група от 6-те майстори, плюс четири счетоводителки, които имаме 
и те не са на териториите на детските градини, а са горе на 4 етаж в една стая. Всички 
тези 6 души – работната група плюс счетоводителките се водят към детските заведения. 
Няма такова Звено Образование 1, 2. Има едно Звено Обрабование и то е със щат 9.5 
души и мисля, че Вие го гласувахте на сесия.  
Д-р Евгени Георгиев – общински съветник 
  Искаме да оптимизираме детските градини, да намалим, да махнем учителките и 
да оставим тук персонала, който да стои и може би ще го натоварите под формата на 
шега да обикаля там детските градини и нещо педагогическо да върши. Аз нямам нищо 
против групата дето за ремонтите трябва да съществува. Но ние говорим, че от 
следващата година ще бъдат на делегиран бюджет, ще си имат счетоводител.   
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 На нас не ни стана ясно какво точно и как се случва с тези пет групи в пет 
населени места, които отпадат. Защото наблюдаваме едно преобразуване, но реално 
преобразуване на тези пет групи няма. Наблюдаваме също, че трудовите 
правоотношения с персонала на откритата детска градина ще бъдат уредени съгласно 
разпоредбите на  чл.  123 от КТ. Това е текст, който регулира работниците, че следват 
новото предприятие, което също ги няма тези пет групи. Тоест тези пет групи остават в 
един вакуум. Моите въпроси са следните – какво налага закриването на тези пет групи? 
Аз чух, да – намален брой на деца. Но от кога е намален този брой на деца? Нали 
първостепенния разпоредител с бюджет, той определя средната месечна посещаемост, 
съответно тя се проследява два месеца. От кога е този намален брой с деца, който 
налага изведнъж ОбС видите ли да взема решение за, то така излиза, че ние може би с 
новата структура, ние закриваме тези пет групи. Аз с това не съм съгласен. Значи 
нашата комисия излезе с препоръка. Има две наредби – Наредба № 3 и Наредба № 7 на 
МС. Тези две наредби определят, точно, изрично как става определяне броя на групите, 
как става определяне броя на децата в групите, кой ги определя, това е много подробно 
разписано. И не съм съгласен също и с едно друго твърдение, че Комисията видите ли 
забавила това намаляване на персонал или как беше там, аз не си го спомням точно, все 
едно че сме забавили самия процес. Не е така, значи Наредбите изрично казват, че през 
цялата година могат да се правят промени, и то тези промени са свързани пак с 
намаляване броя на персонала като изрично е казано, че персонала може да има 
промени в него, ако се разформироват групите, когато това става по закон. Ами другата 
наредба казва кога се разформирова група – в момента, когато паднат децата под 12, не 
напразно казвам под 12, защото г-н Атанасов беше казал, че има заповед за 16 деца, 
която така и не можахме да установим къде е, така че приемаме, че пак 12 са децата. 
Така, че падне ли под 12 деца групата се разформира. Установят ли се над 12 – създава 
се група. Не напразно казвам – създава се група, защото Садина искат група да имат, 
което е похвално, аз ги поздравявам за това. Събрали са деца и искат група. Сага не 
знам дали ще се случи това нещо. Това е първото. Пак да припомня въпросите – от кога 
е това намаляване на децата, как е проследено във времето, защо до сега не са 
разформирани, ако е имало нужда от разформиране, но аз не мога да приема, че така 
изведнъж бум и пет групи изчезват. И втория въпрос, на който не можахме да получим 
яснота, е че видно е че това преобразуване води до необходимост от транспортиране на 
децата с училищните автобуси. Аз питам говорено ли е изобщо с директорите на 
съответните училища да превозват деца от детските градини? И следващия ми въпрос е 



25 
 

до колко целесъобразно е да возим деца, които са от три, хайде то ще има сигурно и две 
годишни, по новия закон до 5 години? И ако не е законосъобразно какво правим, ако 
няма кой да ги вози какъв ще бъде ефекта? За това аз си мисля, аз зададох въпросите, 
но си мисля, че тази цялата оптимизация можеше да се изпълни просто чрез 
прилагането на двете Наредби, които все още действат. С влизането в сила на новия 
закон от 01 август и съответните подзаконови нормативни актове ще бъде дадена една 
възможност на самите директори да определят броя на децата в групите и броя на 
групите, което ми се струва доста по-удачен вариант, защото по този начин те ще имат 
свободата те сами да преценят как да процедират. Аз много се радвам наистина, че ще 
минат на делегирани бюджети. Това поздравления, ако стане, защото смятам, че по 
този начин всяка една директорка ще може да се докаже като мениджър на съответното 
образователно заведение. От друга гледна точка това ще доведе до възможността 
самите те да провеждат обществената поръчка, която в момента се провежда от 
общината и в момента тя е доста голяма като стойност. А после тя ще бъде надребнена 
като стойност, предполагам, че всеки един от тях ще може да договори по-изгодни 
условия, нали в смисъл по-добре ще се получи като конкуренция, това ми е мисълта. 
Друго нямам какво да кажа. Благодаря за вниманието.  
Атанас Атанасов-общинска администрация 
 Наистина има такива три наредби. Те са много, много стари. Едната е от 2000 
година. Наистина разбрах, че има такава заповед. Лично аз не можах да намеря такава 
заповед, която е. Дори да приемем минимума за 12. Тези наредби само след четири 
седмици повече няма да действат. И тогава какво правим. Ако не извършим тази 
оптимизация и не преобразуваме детските градини и ги оставим в така действащото 
положение към момента, както са 6 и с демографския проблем, който Вие много добре 
знаете, но не искате да кажете, как тези директори ще сменим позициите и вместо аз, те 
ще застанат тук, но всеки месец, защото няма да им стигне бюджета да платят на хората 
си възнагражденията. Съгласно ЗДБ субсидията е разпределена първото тримесечие – 
30 %, второто – 25 %  , третото -  20 %   и четвъртото – 25. Господин Гущанов, Кметът 
не е приложил разпоредбите на тези Наредби, поради простата причина, че се дават 
едни списъци с 10, 12, 13, 15, 24 деца в селска група. Като дойде време да отчитаме 
средната посещаемост, която се носи от директорките под формата на събрани такси, 
под формата на хранодни, които домакинките изписват, а директорките подписват, след 
като са минали месец или два, защото знаете, че в селата много трудно става, да не 
казвам, че непедагогическия персонал и педагогическия се налага да заплащат такси, 
защото не можем да вземем парите от хората. И след като няма такава подадена 
докладна от директора на детското заведение, как кмета да намали числеността на 
персонала? Как закрихме, хайде груба дума е закрихме, а преустановихме дейността на 
квартал Сеячи. Г-жа Таня Петрова – директор на ЦДГ № 1 Люляче, реши и установи, че 
средната посещаемост на децата е 8, за следващата учебна година няма нито едно. 
Написа докладна, входира я, разписа я кмета, пуснахме заповед, намалихме 
числеността и от 1 юли тази група в кв. Сеячи в рамките на града няма да съществува 
съгласно Наредбата. Удовлетворява ли Ви отговора от моя страна.  
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Да, благодаря г-н Атанасов, наистина отговорът ме удовлетворява. Само съм 
учуден на едно нещо – Вие когато бяхте на комисията ни предоставихте документи, с 
които ние работихме. Ами там в тези документи имаше доста намален и то за години, 
доколкото се сещам беше.  
Атанас Атанасов-общинска администрация 
 Така е, проблема с намаляване бройката на децата не е нито от 2014, нито от 
2010 г. Аз на мартенската сесия Ви обясних, но по-добре, че проблема започва още от 
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1997 г. със закриването на 7 –ма ДГ. Вие казвате, ама тя ДГ, това е вид услуга за 
населението. Да тя също има социален ефект и смятам, че кметът на общината години 
наред е успявал и е правил всичко възможно да дофинансира дейност делегирана от 
държавата в частта заплати, за да може тази социална дейност и придобивка както и в 
града, така и в селата да функционира и да съществува. Ще Ви припомня сегашната 
структура. Тя е направена в 2010 година виждам, че тук има общински съветници още 
от този период от време, те са я гласували.  Тогава тази структура виждате, че започва 
да трупа негатив, който се изразява много силно във финанси и Вие сами го разбирате, 
знаете на предната декемврийска сесия вие гласувахте 324 хиляди, дето Диан Николов 
каза че докладната била сбор от факти, но неверни, но се убедихте вчера на едната 
комисия като Ви каза Георги Пенчев, колко е дофинансирала общината, мисля, че 
въпроса беше от Сони Харизанов, от които 292 хиляди са похарчени точно за 
дофинансиране на дейност делегирана от държавата в частта на § 1 – Заплати. И 
смятам, че едва ли има друга такава община, която да е дофинансирала за 6 години 
близо 700 000 лева от местни приходи. 
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
 Слушам внимателно едно и също от три, четири месеца. Г-н Гущанов много 
добре обясни, че не е нужно да се вмени това гласуване на ОбС, след като може да бъде 
извършено реорганизацията от първостепенния разпоредител. Ето защо аз няма да 
гласувам за това преструктуриране.  
Николай Черкезов – общински съветник 
  И аз да се намеся малко в разговора. Бях и на комисията. От там си спомням 
едно нещо, само юридически ако бъркам да ме поправят юристите. ОбС закрива, 
открива и преобразува детски градини. Аз в тази докладна виждам преобразуване на 
три градини и откриване на една нова. Всичко останало, което го въртим по групите си 
го прави кмета със заповед както си е по наредби. Поне аз така го виждам в докладната. 
Не виждам какъв точно е проблема ние ли го правим или не го правим като всички сме 
на ясно, че тази оптимизация на детски градини трябва да се направи.  Благодаря.  
Валентин Витанов – общински съветник 
 Аз искам едно нещо категорично да си го изясня. Запознати ли са директорките 
на градските детски градини и тия, които ръководят групите по селата с тази докладна? 
Какво е тяхното мнение, подкрепят ли я? И съгласни ли са да работят при това ново 
…..? 
Атанас Атанасов-общинска администрация 
 Аз ще Ви отговоря на въпроса. До колкото знам, като получихте материалите г-н 
Гущанов публикува докладните във фейсбук пространството, което е силно желана 
територия. Със сигурност получавам обаждания от директорките, на всички са 
изпратени, така че аз казах, че изработихме нови щатни разписания и благодарих на 
главната счетоводителка на Звеното и на директорките. Би следвало да е говорено с 
тях, а този който има интерес например присъства в залата, някой – на морето.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Аз имам два, три конкретни въпроса. Първият, ние разбрахме, г-н Гущанов го 
зададе – той е какво се случва с децата от закритите групи по селата? Вторият ми 
въпрос е – с. Глогинка е в непосредствена близост до с. Априлово и с. Светлен, но 
виждаме че то е включено в детската градина, която ще бъде новообразувана. А с. 
Априлово – не е, то ще бъде закрито. Какво налага с. Глогинка да не бъде закрита 
групата, а да бъде включена в новата ДГ? И третият ми въпрос е колко човека 
квалифициран персонал ще отидат на пазара на труда.  
Атанас Атанасов-общинска администрация 
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 Отговорих на този въпрос няколко пъти. Казах 37-38 души. Не се наемам с 
конкретна цифра, тъй като директорите утвърждават щата и още повече, ако те 
започнат да прилагат системата на делегираните бюджети, това става в началото на 
всяка учебна година. Какво се случва с Глогинка ? Глогинка остава поради това, че има 
22 деца, които ежедневно посещават 14. Какво се случва с Априлово? Откакто сме 
вкарали докладната за закриване на ДГ средната посещаемост като цяло силно се 
увеличи. Тогава в градината в Априлово имаше 8 деца. От по списък 14. Какво се 
случва със закриването на тези групи съответно? Да, те започват да пътуват. Това е 
практика от много отдавна. Мога да Ви кажа, директорът на училището в Славяново 
много отдавна вози децата в ДГ в Славяново, децата от Долна Кабда от доста време се 
возят в градината в Априлово, децата от Еленово отдавна се возят в Тръстика. Децата 
от Цар Асен и от Осиково аз гарантирам, че се возят от 2005 година. Наше задължение 
е съгласно Закона, на Общината е предучилищното от 5 до 16 години задължително. 
Какво се случва с две и три годишните деца? Щом родителя желае детето му да 
посещава детска градина в друго населено место с подаването на документите и 
включването на детето в списъка на пътуващите деца, аз не виждам какъв е проблема. 
В училищните автобуси още през 2010 г. има издадена заповед, с която задължително 
когато се превозват деца и ученици има педагог. Дали педагогът ще бъде от училището 
или от детската градина това е въпрос на организация между двамата директори. 
Благодаря.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Не ми отговорихте на въпроса за квалифицирания персонал. Да, знам 
отговорихте на комисия вчера, че 37 човека ще бъдат общо съкратените, но говорим за 
квалифициран персонал – учителки, директорки.  
Атанас Атанасов-общинска администрация 
 Щом градините се преобразуват на 4, то би следвало и директорския състав да се 
намали на 4. А, аз смятам че огняра и готвача също са квалифициран персонал. Общо 
Ви интересува бройката на педагозите – приблизително около 22. Пак Ви казвам – 
примерни цифри, защото имайте на предвид, че щата ще се определи от директорките 
на детските градини. Тук вече ще Ви кажа и чл. 60, който г-н Гущанов Ви каза 
донякъде от новия закон, че групите и децата в тях се определят от директорът на 
Детската градина след съгласуване със педагогическия съвет и в съответствие с 
държавния образователен стандарт за финансиране. Ако директорката смята, че може 
да има група със 6 деца и 4 души персонал и не иска с докладна пари от Вас, защото тя 
като Ви поиска аз съм сигурен, че Вие ще имате много въпроси. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Моя въпрос е към Вас. Ние отново не кореспондираме с централната власт. 
Преди два дни правителството на ГЕРБ преведе 23 милиона на общините точно за 
детски градини. Значи ние сега си играем, защо не ги слеете без да пишете 
преобразувам, това което думата преобразувам влиза в правомощията на ОбС. И 
преобразувам чрез сливане. Ами слейте ги. Какъв е проблема? Аз твърдя, че догодина 
още ще закрием две детски градини. Така както е предложено това нещо, догодина ние 
няма да имаме полезен ход и гарантирам, че две детски градини или две сгради или как 
ще се водят там ще ги закрием. И тогава няма да имаме полезен ход и няма да водим 
дебати. И ще останат празни сгради, и ще продаваме както в Невски сега продаваме 
сградата. Значи тези наредби, които колегите казаха 3 и 7 до ден днешен не са 
приведени в действие и не е изпълнено нищо по тях. Защо не е изпълнено? Ние въртим, 
сучим, слушаме напевния глас на г-н Атанасов, д-р Веселинов се крие зад него и 
мълчи, пък го вика на килимчето за да му каже какво да прави, изобщо преобразуваме, 
какво преобразуване и ние не знаем. Но д-р Веселинов, гарантирам Ви, че догодина 2 
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детски градини ще закрием. Дали ще бъде ДГ или сградата, но две сгради ще останат 
празни с това преобразуване, което ни се предлага в момента на нас.  
Атанас Атанасов-общинска администрация 
 Много благодаря за въпроса. Топката се връща във вашата половина. Трите 
решения, които МС прие преди два дена и мисля, че общинския съветник до Вас ги 
публикува във фейсгрупата на Попово са: едното е за учебници и учебни помагала за 
ДГ и Училища, второто решение е за стипендии в училищата, и третото решение е за 
оптимизиране вътрешната структура на персонала- това което ние правим. Благодаря. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз искам г-н Председателю да кажа само, че Правителството има виждане и 
явно следи този проблем с ДГ и ето първата стъпка е направена. Сега г-н Атанасов 
започва пак с назидателния си тон да ми обяснява какво щяло да стане и как. Значи 
Правителството явно следи този проблем.  
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Аз ще си позволя да направя един лек анализ на случилото се до тук, защото 
вече много месеци ги дъвчем тези неща. Имаше Комисия, има ОбС в момента, и от 
цялата работа излиза това, че в продължение на години отдел Образование не обръща 
нужното внимание на назряващия проблем, въпреки възможностите, които произтичат 
от тези наредби, които се знаят и закон, който се прилага, не се полагат нужните усилия 
да се разреши тази ситуация, в която общинските съветници трябва да понесат 
отговорността за предишни действия. Предлага ни се решение, което не решава изцяло 
проблема, а по някакъв начин го стопира в момента, което в последствие ще ескалира. 
Няма никаква гаранция за успеха на тази реформа, която тръгва и аз от това се безпоко. 
Тук притеснен съм също, че тук ние решението ОбС, въпреки че е можело всичко да се 
стопира и ще си позволя да цитирам г-н Кмета, дори в неговото присъствие, който 
много пъти казва така – „Аз ли вземах решението? – Не вземахте го Вие, общинските 
съветници.“ Така, че ситуация, в която се създава такава фалшива представа за  бързо 
или лесно решение на публичен проблем на мен също не ми допада.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Много изказвания, много дискусии вече колко г-н Гущанов – три месеца. Имаше 
възможност от предната докладна записка до сега, до приемането на решение 
евентуално, ние да съкратим малко тези разходи, които сами чухте, че се очертават 
400 000 лева да бъдат до края на годината. Или другия вариант както викате – Кмета да 
прилага наредбите и хич да не се церемони, но това знаете ли какво означава г-н 
Гущанов – септември, октомври, ноември и декември няма да имат заплати. Ако ние с 
Милена Божанова прилагаме наредбите и приетия бюджет. Няма да дофинансираме и 
става факт, но повличаме и градските, не само селските, но и градските градини. Това 
трябва да го знаете. Те го знаят директорите. Аз съм благодарен и на директорите и на 
синдикатите в образованието, че седнаха и заедно с г-н Атанасов и Звеното горе 
изготвиха нещо приемливо. Вие не можахте да дадете, а след това толкова интересно 
публично обсъждане никакви предложения, а сега сте против. Против какво ? Че 
предприемаме нещо. Кмета не се крие и никога не се е крил зад Ваши решения. Но така 
нажежаваме обстановката, и кмета на Априлово е тук, благодарение на това, че видите 
ли ние закриваме ДГ в Априлово. Никъде не се говори за закриване. И без това возим. 
Оосновата е именно наредбите, които дават възможност към средищните училища към 
селата да пришием тези детски градини. Там ще има възможност от бюджета, 
делегиран вече на училищата да се издържат и детските градини. Това – за 5-6 
годишните. А за останалите мислим, ще си остане според бройката и възможностите, 
които държавата ше даде. Това е целта. Ами като трябва ние ще ги возим, както и до 
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сега има практика и никой не е споделил, че правим нещо грешно. Возим ги там където 
няма детска градина. Пак се връщам, основното е да използваме средищните училища, 
да помогнем и на тях. А, по този начин се съкращава персонал защото училището си 
има вече и счетоводител, има си и домакин, и това ще отпадне като ангажимент да се 
назначават в детските градини. Не е лесно решението, никак не е лесно. И на мен не ми 
е лесно. И аз на кмета на Априлово му казах – не закрива Кмета, не закрива ОбС, 
закрива демографската причина и проблем. Като има 12 деца, нека да си продължават, 
но не може да държим една детска градина в Тръстика да кажем и да няма нито едно 
дете от Тръстика. Това също е ясно. Возим деца, само и само да седи детската градина в 
Тръстика. Е няма логика. А там има средищно училище, вярно пък че в Ломци няма 
деца. Това е проблем също. А трябва там да правим група с район Ломци. Не ми е 
лесно както на мен, така и на Вас. Но, ако мислим, че можем да продължаваме така се 
заблуждаваме. И ако съм крив, крив съм аз, защото до сега 4-5 години оставих този 
процес ето така да се правя на луд и да гледам едни списъци, където пише 18-20 деца, а 
те са под 12. Събирах директорите, г-н Гецов ще каже документи с невярно съдържание 
представят тук в общината, а ние имаме според наредбата, да но на лъжата опашката е 
къса, хващаме ги по хранодните средна посещаемост. И като отидем в една ДГ, защо са 
5 децата, защо са 7, я да видим списъка – 17, а къде са останалите 10 и започват и на 
самите директори им е неудобно. Хайде да спрем този процес на надлъгване.  

А сега, дали е менторски моят глас или на Атанасов, г-н Кънев, виновни сме за 
всичко. Особено аз, докарах до разруха общината. Съжалявам, с моята наглост и 
нахалство, седейки тук и кандидатирайки се, но последен мандат ще го изкарам със 
всички отговорности. 2019 година заповядайте, сигурно ще има и по-добри кандидати 
от Людмил Веселинов.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, ако няма други изказвания да преминем към гласуване по тази точка.  
 Преминаваме към гласуване по тази точка. Който е съгласен така 
направеното предложение за решение, моля да гласува 
  
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   20 
   ПРОТИВ   -     5 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 124              
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, чл. 21, ал. 2, чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, чл. 
10, ал. 8 и ал. 9 от Закона за народната просвета и чл. 15, ал. 1 и ал. 4 от 
Правилник приложение на закона за народната просвета,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  
I. 1. Преобразува група с. Водица към ЦДГ № 4 „Славейче” гр. Попово, група с. 
Глогинка към ЦДГ № 2 „Пролет” гр. Попово, група с. Зараево към ЦДГ № 1 „Люляче” 
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гр. Попово, група с Ковачевец към ЦДГ № 4 „Славейче” гр. Попово, група с. Ломци 
към ЦДГ № 3 „Лястовичка” гр. Попово, група с. Светлен към ЦДГ № 6 „Здравец” гр. 
Попово и група с. Славяново към ОДЗ „Слънце гр. Попово чрез сливане в една Детска 
градина „Зарайск“ в село Зараево с групи в селата –Ломци, Светлен, Глогинка, 
Славяново, Водица и Ковачевец, считано от  01.08.2016 година. 
 2. Трудовите правоотношения с персонала от новооткритата  детска градина да бъдат 
уредени съгласно разпоредбите на чл.123 от КТ. 
3. Задължителната документация на група с. Водица към ЦДГ № 4 „Славейче” гр. 
Попово, група с. Глогинка към ЦДГ № 2 „Пролет” гр. Попово, група с. Зараево към 
ЦДГ № 1 „Люляче” гр. Попово, група с Ковачевец към ЦДГ № 4 „Славейче” гр. 
Попово, група с. Ломци към ЦДГ № 3 „Лястовичка” гр. Попово, група с. Светлен към 
ЦДГ № 6 „Здравец” гр. Попово и група с. Славяново към ОДЗ „Слънце“ гр. Попово да 
се приеме и съхранява от Детска градина „Зарайск“, с. Зараево 
4. Движимото и недвижимо имущество на групите по селата да се предаде с приемно – 
предавателен протокол, съгласно Заповед на Кмета на Община Попово на Детска 
градина „Зарайск“, с. Зараево. 
5. Възлага на Кмета на Община Попово да издаде Заповед за преобразуване чрез 
сливане на група с. Водица към ЦДГ № 4 „Славейче” гр. Попово, група с. Глогинка към 
ЦДГ № 2 „Пролет” гр. Попово, група с. Зараево към ЦДГ № 1 „Люляче” гр. Попово, 
група с Ковачевец към ЦДГ № 4 „Славейче” гр. Попово, група с. Ломци към ЦДГ № 3 
„Лястовичка” гр. Попово, група с. Светлен към ЦДГ № 6 „Здравец” гр. Попово и група 
с. Славяново към ОДЗ „Слънце“ гр. Попово в една Детска градина „Зарайск“ в село 
Зараево с групи в селата –Ломци, Светлен, Глогинка, Славяново, Водица и Ковачевец, 
която да бъде обнародвана в Държавен вестник, съгласно чл.15, ал.4 от ППЗНП. 
 
II. 1. Преобразува чрез сливане на ЦДГ № 1 „Люляче“, гр. Попово, ул. „М. Николов“ № 
2 и ЦДГ № 3 „Лястовичка“, гр. Попово, ул. „ Каломенска“ № 7  в Детска градина 
„Лястовичка“, гр. Попово, ул. „ Каломенска“ № 7 с групи в сграда на ул. „М. Николов“ 
№ 2, считано от  01.08.2016 година. 
2. Трудовите правоотношения с персонала да бъдат уредени, съгласно разпоредбите на 
чл.123 от КТ и чл. 328, ал.1, т.2 от КТ. 
3. Задължителната  документация на ЦДГ № 1 „Люляче“, гр. Попово и ЦДГ № 3 
„Лястовичка“, гр. Попово да се приеме и съхранява от Детска градина „Лястовичка“, гр. 
Попово. 
4. Движимото и недвижимо имущество да се предаде с приемно – предавателен 
протокол, съгласно Заповед на Кмета на Община Попово на Детска градина 
„Лястовичка“, гр. Попово 
5. Възлага на Кмета на Община Попово да издаде Заповед за преобразуване чрез 
сливане на  ЦДГ № 1 „Люляче“, гр. Попово, ул.“ М. Николов“ № 2 и ЦДГ № 3 
„Лястовичка“, гр. Попово, ул. „ Каломенска“ № 7  в Детска градина „Лястовичка“, гр. 
Попово, ул. „ Каломенска“№ 7 с групи в сграда на ул.“М. Николов“ № 2, която да бъде 
обнародвана в Държавен вестник, съгласно чл.15, ал.4 от ППЗНП. 
 
III. 1. Преобразува чрез сливане на  ЦДГ № 4 „Славейче“, гр. Попово, ул.“ Тракия „ № 
49 и ЦДГ № 6 „Здравец“, гр. Попово, ул. „Гагарин” № 1  в Детска градина „Здравец“, 
гр. Попово, ул.“Гагарин“ № 1 с групи в сграда на ул. „Тракия“ № 49, считано от  
01.08.2016 година. 
2. Трудовите правоотношения с персонала да бъдат уредени, съгласно разпоредбите на 
чл.123 от КТ и чл.328, ал.1, т.2 от КТ. 
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3. Задължителната  документация на ЦДГ № 4 „Славейче“, гр. Попово и ЦДГ № 6 
„Здравец“, гр. Попово   да се приеме и съхранява от Детска градина „Здравец“, гр. 
Попово. 
4. Движимото и недвижимо имущество да се предаде с приемно – предавателен 
протокол, съгласно Заповед на Кмета на Община Попово на Детска градина „Здравец“, 
гр. Попово 
5. Възлага на Кмета на Община Попово да издаде Заповед за преобразуване чрез 
сливане на  ЦДГ № 4 „Славейче“, гр. Попово, ул.“ Тракия „ № 49 и ЦДГ № 6 „Здравец“, 
гр. Попово, ул.“Гагарин „№ 1  в Детска градина „Здравец“, гр. Попово, ул.“Гагарин“ № 
1 с групи в сграда на ул. „Тракия“ № 49, която да бъде обнародвана в Държавен 
вестник, съгласно чл.15, ал.4 от ППЗНП. 
 
IV. 1. Преобразува чрез сливане на  ЦДГ № 2 „Пролет“, гр. Попово, ул.“ Пирин 
планина“ № 14 и ОДЗ „Слънце“, гр. Попово, жк. „Русаля“ № 37  в Детска градина 
„Слънце“, гр. Попово, жк. „Русаля“ № 37 с групи в сграда на ул. „Пирин планина“ № 
14, считано от  01.08.2016 година. 
2. Трудовите правоотношения с персонала да бъдат уредени, съгласно разпоредбите на 
чл.123 от КТ и чл.328, ал.1, т.2 от КТ. 
3. Задължителната  документация на ЦДГ № 2 „Пролет“, гр. Попово и ОДЗ  „Слънце“, 
гр. Попово  да се приеме и съхранява от Детска градина „Слънце“, гр. Попово. 
4. Движимото и недвижимо имущество да се предаде с приемно – предавателен 
протокол, съгласно Заповед на Кмета на Община Попово на Детска градина „Слънце“, 
гр. Попово. 
5. Възлага на Кмета на Община Попово да издаде Заповед за преобразуване чрез 
сливане на  ЦДГ № 2 „Пролет“, гр. Попово, ул.“ Пирин планина“ № 14 и ОДЗ 
„Слънце“, гр. Попово, жк. „Русаля“ № 37  в Детска градина „Слънце“, гр. Попово, жк. 
„Русаля“ № 37 с групи в сграда на ул. „Пирин планина“ № 14, която да бъде 
обнародвана в Държавен вестник, съгласно чл.15, ал.4 от ППЗНП. 
 

 
Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Откриване на процедура за приватизация на нежилищни обекти общинска 
собственост, 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“ 
Румен Димитров – общински съветник 
 С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта 
за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и 
бюджет, местни данъци и такси“ 
Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение за стане решение. 
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Проекта за решение по тази точка гласи следното: 

 
Предвид  гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3, чл. 
12, ал. 2 от Наредбата за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 
3,  ал. 3, т. 2, чл.. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен 
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контрол, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, 
предлагам Общинският съвет да вземе следните 
 

РЕШЕНИЯ: 

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

 
№ OБЕКТ РАЗПОЛОЖЕН

ИЕ 
ПЛОЩ  НАЧАЛ

НА 
ТРЪЖН
А ЦЕНА 
/  в лв. 
без ДДС/ 

СТЪПКА НА 
НАДДАВАНЕ  
/ЛВ./ 

ДЕПОЗИТ 
/ЛВ./ 

1. „УПИ и 
сграда 
/бивше 
училище/ с. 
Еленово” 

УПИ V – 233  в кв. 
6 по плана на с. 
Еленово 

2 800 кв. м. ведно 
с едноетажна 
масивна сграда с 
площ 231 кв. м. и 
едноетажна 
пристройка с 
площ 105 кв. м.  

20 700 лв.  100.00 лв.  2 070.00лв. 

2. „УПИ и 
сграда 
/бивше 
училище/ с. 
Садина” 

УПИ ΙΙ – 750  в 
кв. 45 по плана 
на с. Садина 

2 100 кв. м. в едно 
с двуетажна 
масивна сграда 
със застроена 
площ 277 кв. м.  

44 700.00 
лв.  

100.00 лв.  4 470.00 лв.  

3. „УПИ и 
сграда 
/бивше 
училище/ с. 
Априлово 

УПИ Ι – 288  в кв. 
23 по плана на с. 
Априлово 

4 920 кв. м. ведно 
с двуетажна 
масивна сграда с 
площ 363 кв. м.  

46 000.00 
лв.  

100.00 лв.  4 600.00 лв.  

 
2. Утвърждава тръжната документация и възлага на кмета на общината да 

проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на гореописаните имоти при 
следните условия:  

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

2.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят, съдебно 
решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при 
упълномощаване и попълват декларация за неразгласяване на информацията. 
 2.3. Депозитът за участие в търга е в размер на 10% от тръжната цена  и се внася 
до 15–тия ден от обнародване на решението в “ДВ” по с-ка BG98STSA93003300135430, 
BIC код STSABGSF, в банка ДСК – клон Попово. 
 2.4.  Срок за подаване на тръжните документи до 15-тия ден от обнародване на 
решението в “ДВ”. 
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 2.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-
тия ден от обнародването на решението в “ДВ” от 9 до 12 часа всеки присъствен ден, 
след представяне на документ за закупена тръжна  документация. 
 2.6.  Търгът да се проведе в залата на Информационен център при Община 
Попово  от 9.00 часа в първия присъствен ден след изтичане на срока за подаване на 
тръжните документи.  
 2.7. При  неявявяне на кандидати , сроковете по търга за обекта,  да се удължат с 
още 20 дни.  

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

Имате думата за въпроси по докладната записка. 
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Лично аз съм учуден, точно преди едно заседание, на 8 сесия уважаемия г-н 
Кмет заяви следното – „ние принуждаваме общинската администрация да прави 
следното – публична продажба с явно наддаване и после им връзваме ръцете по 
съдебен път да разваляме тези продажби или тези приватизации“ В момента виждам 
три обекта отново на публичен търг с явно наддаване. Аз правя конкретно процедурно 
предложение това да бъде с публично оповестен конкурс, като мотива ми е, че при 
публично оповестен конкурс първо могат да се поставят условия и за работни места и 
други изисквания, на второ място по този начин чрез публично оповестен конкурс при 
неизпълнението на задълженията на този, който спечели търга ще дадем възможност 
общината да развали договора и да си възстанови обратно имота след заплащането на 
съответната неустойка. Благодаря.  
Драгомир Петров – общински съветник 
 Аз съм за и подкрепям г-н Гущанов. Точно за туй щях да кажа и аз, че има начин 
по-добре да ги даваме дори за в бъдеще то ще има още доста неща да се продават и 
правилно да се продават, за да не се рушат. Само, че ако има начин да ги контролираме 
по някакъв начин, защото такова е едно действие, което взема този англичанин това 
училище, дето е горе и в нашия град, в много хубава част от града сега стои там една 
гора и нищо не можем да му кажем. Подкрепям г-в Гущанов.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Добре, ще променим, но от тук нататък да се разберем, че вървим с конкурс. Не 
както до сега г-н Стефан Иванов на предния ОбС категорично заявяваше, че е против и 
кмета си прави уговорки за евентуални купувачи. Ако го приемем така, съгласен съм, 
ще бъде на конкурс. И в такъв случай, сега да не умуваме, да го оттегля това 
предложение. И на следващата сесия ще бъде във варианта за публичен конкурс.  
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Аз само пак да подчертая, обръщам се към всички колеги, че чрез публично 
обявения конкурс Общината ще има възможност да търси и други варианти, тоест 
откриване на нови работни места и да постави и други условия, което е доста по-добре 
отколкото един обикновен търг. Правилно каза Дражко, че действително стои в 
центъра на града ни един бетонен паметник – бивше училище „Л. Каравелов“ .  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Правилно разбрах г-н Кмета, оттегля това предложение. Сега няма да вземаме 
решение. Преминаваме нататък. 
 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
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6.Обявяване на имот публична общинска собственост , в имот частна общинска 
собственост - Детска градина, находяща се в кв.Невски, 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“ 
Румен Димитров – общински съветник 
 С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението 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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 По точка 6 нашата комисия с два гласа ПРОТИВ и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
не подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Колеги, зачитам проекта за решение: 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка чл.6, ал.1 от ЗОС и 
чл.4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ   Общинският съвет, 

 

РЕШИ 
  
Обявява за частна общинска собственост:  
-Урегулиран поземлен имот V от кв.8. по регулационния план на  кв.Невски, 
гр.Попово с площ 3 985 кв.м., ведно със застроените в него училищни сгради, 
собственост на община Попово по АОС 555/14.06.02г. 
 
 Имате думата за въпроси. 
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Аз само да обясня защо нашата комисия не можа да стигне до положително 
решение. Просто в нормативната уредба нали виждаме, че това е бивша детска градина 
филиал Невски на ЦДГ № 2 г. Попово. Значи докладната е добра, съдържа всички 
изисквания, които трябва да има такава докладна по ЗОС, само че в Закона за народната 
просвета, който действа в момента чл. 45 казва следното: Имотите или части от тях и 
вещите освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни и 
общински училища, детски градини и обслужващи звена се използват за образователни, 
здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната 
собственост, на ЗОС и подзаконовите актове по прилагането им. Значи това е развито и 
в новия закон, който ще влезе в сила от 1 август, където пък още по-ограничителни са 
условията за ползване на такива сгради освободени в резултат на закриване на детски 
градини. Там, не само че трябва да се използват за това, ами даже и не допускат да се 
използват и за друго освен, ако в срок от две години не е идентифицирана обществена 
потребност от използването им. На лице е положително становище на министъра на 
образованието и науката, населеното място е с население под 5000 души. Тоест 
виждаме една развита във времето рестрикция по отношение на такива сгради. За това 
ние прокоментирахме и с  юриста, за което му благодаря и за присъствието му на 
комисията г-н Добрев, прокоментирахме и с него. Включително и аз съм затруднен. Не 
можахме да стигнем до някакво решение. Какво става, дали можем въобще да обявим 
тази сграда, дали не можем да я обявим. Към момента действа чл. 45 от Закона за 
народната просвета. 
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
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 Какво би се случило, ако тя премине от публична в частна общинска собственост 
и като частна общинска собственост пак да се използва за тези нужди? 
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Ако я направим частна сега, ако после възникнат такива нужди пак трябва да я 
обърнем в публична.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Господин Добрев, тук възникна един спор и може би е добре да се намесите. 
Какви биха били последствията, ако ние в момента вземем това решение да прехвърлим 
тази сграда от публична в частна общинска собственост. Евентуално ще нарушим ли 
някакъв закон или ако в последствие възникнат допълнителни изисквания в полза по 
предназначение необходимо ли е отново да се прехвърля в публична? 
Добрин Добрев – старши юрисконсулт 
 Ами има реална опасност да бъде върнато решението, тъй като чл. 45 от Закона 
за народната просвета казва, че предназначението трябва да се използва за тези нужди – 
образователни, здравни, хуманитарни. Единия вариант, който може да се направи е да 
се вземе решение е да мине от публична в частна, като през това време ще има един 
определен срок от време, който да влезе това решение в сила и вече от там нататък има 
последващи действия, защото нали реално предназначението за да бъде отново 
променено този имот да се даде за продажба пак има съответна процедура по 
приемането на отдаването на търг от ОбС и този съгласувателен режим с министъра ще 
бъде осъществен. Защото новият закон влага няколко момента. Единият момент е, че 
той пак въвежда тази забрана за използването на имота, но другия момент е двете 
години, които в случая са седем от който не е използван по предназначение и третият 
момент е утвърдителното становище на Министъра, така че ние бихме могли да 
задействаме една такава процедура, в която да поискаме становище на министъра и 
после да осъществим разпоредителната сделка, която в последствие би могла да 
последва. 
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Благодаря Ви. Други изказвания? Няма. Преминаваме към гласуване по точката. 
 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
  1. Бойко Радев Атанасов    ПРОТИВ  
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
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 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА 
 22. Радиана Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ОТСЪСТВА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА    -   24 
   ПРОТИВ   -     1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     3 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 125              
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка чл.6, ал.1 от ЗОС и 
чл.4, ал.2 и ал.3 от НРПУРОИ   Общинският съвет, 

 

РЕШИ 
  
Обявява за частна общинска собственост:  
-Урегулиран поземлен имот V от кв.8. по регулационния план на  кв.Невски, 
гр.Попово с площ 3 985 кв.м., ведно със застроените в него училищни сгради, 
собственост на община Попово по АОС 555/14.06.02г. 
 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.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“ 
Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и 
бюджет, местни данъци и такси“ 
Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение за стане решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Позволете ми да зачета проекта за решение. 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка  с чл.41, ал.2 и чл.35, 
ал.1 от ЗОС, чл.49, ал.1 и чл.36, ал.1 от НРПУРОИ  Общинският съвет, 

 

РЕШИ 
 

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община 
Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 

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

НМ Имот № Площ 
Ка
т НТП АОС 

Начална 
тръжна  цена   
лв/имот 

Попово 57649.112.163 0,584 3 
за земед.труд и 

отдих 12891 250 

Попово 57649.114.212 0,565 4 
за земед.труд и 

отдих 12936 253 

Попово 57649.114.213 0,791 4 
за земед.труд и 

отдих 12937 355 

Попово 57649.112.403 0,571 4 
за земед.труд и 

отдих 12948 252 

Попово 57649.114.172 0,930 4 
за земед.труд и 

отдих 12187 367 
Медовина 77016 0,606 4 лозе 2868 194 
Медовина 77017 0,611 4 лозе 2869 196 
Медовина 77051 0,613 4 лозе 2871 184 
Медовина 77070 0,583 4 лозе 2872 187 
Медовина 77077 0,615 4 нива 2873 197 

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

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

към гласуване по точката. 
 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
  1. Бойко Радев Атанасов    ЗА  
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
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 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА  
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА 
 22. Радиана Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ОТСЪСТВА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
    

ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 126              
 

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

 

РЕШИ 
 

1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община 
Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация. 

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

НМ Имот № Площ 
Ка
т НТП АОС 

Начална 
тръжна  цена   
лв/имот 

Попово 57649.112.163 0,584 3 
за земед.труд и 

отдих 12891 250 

Попово 57649.114.212 0,565 4 
за земед.труд и 

отдих 12936 253 

Попово 57649.114.213 0,791 4 
за земед.труд и 

отдих 12937 355 

Попово 57649.112.403 0,571 4 
за земед.труд и 

отдих 12948 252 

Попово 57649.114.172 0,930 4 
за земед.труд и 

отдих 12187 367 
Медовина 77016 0,606 4 лозе 2868 194 



39 
 

Медовина 77017 0,611 4 лозе 2869 196 
Медовина 77051 0,613 4 лозе 2871 184 
Медовина 77070 0,583 4 лозе 2872 187 
Медовина 77077 0,615 4 нива 2873 197 

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

 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8. 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. 
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“ 
Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и 
бюджет, местни данъци и такси“ 
Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия също с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение за стане 
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. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия  с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Позволете ми да зачета проекта за решение. 

 
На основание чл. 36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.1, т.1 и ал.3 и 

чл.49, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
  
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ Х, кад.№475 от кв.62 по регулационния план на с.Медовина, чрез продажба 
частта на Общината по АОС 1967/27.05.16г. на Даринка Христова Господинова, 
представляваща: 315 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към Урегулиран 
поземлен имот Х.  2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част 
от имота в размер на 1053.40 лева. Цената е без ДДС.     
 3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от съсобственика.    
 

Имате думата за въпроси и разисквания по точката. Ако няма други въпроси 
преминаваме към гласуване на проекта за решение. 

 
Който е съгласен с така предложения окончателен проект за решение, моля 

да гласува. 
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Гласуваме ПОИМЕННО: 
 

 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА  
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА  
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА 
 22. Радиана Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ОТСЪСТВА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
    

 
   ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението  се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 127   
 
На основание чл. 36, ал.1, т.2, чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.42, ал.1, т.1 и ал.3 и 

чл.49, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
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1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в 
УПИ Х, кад.№475 от кв.62 по регулационния план на с.Медовина, чрез продажба 
частта на Общината по АОС 1967/27.05.16г. на Даринка Христова Господинова, 
представляваща: 315 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към Урегулиран 
поземлен имот Х.  2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част 
от имота в размер на 1053.40 лева. Цената е без ДДС.     
 3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване 
на всички дължими плащания от съсобственика.    

 
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9. Приемане на Общинска Програма за управление на дейностите с                        
отпадъците с период на действие 2016–2020г. 
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово. 

Становища имат отново всички комисии, така че започваме с  председателя на ПК 
„Здравеопазване, околна среда и социална политика".Д-р Колева, заповядайте: 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
  С три гласа ЗА един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и един ПРОТИВ комисията подкрепя проекта 
за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 
Румен Димитров – общински съветник 

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

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“. 
Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия също с пет гласа ЗА подкрепя предложението 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. Любомир Гущанов – общински съветник 

Нашата комисия с три гласа ЗА, един ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя 
проекта за решение. Имахме само едно уточнение в таблиците на самата програма сумите, 
които са посочи да бъдат оправени, защото са посочени в хиляди лева и ставаше някакъв 
многомилиарден бюджета. Да, оправено е предполагам. Това беше само.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев- общински съветник 

Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за 
решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Позволете ми да зачета проекта за решение. 
 

На основание чл. 20 и чл. 21, т. 12 от ЗМСМА, в съответствие   с чл. 52. ал.1 
и 8 от Закона за управление на отпадъците,  Общинският съвет 

РЕШИ 
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Приема Общинска Програма за управление на дейностите с отпадъците с период 
на действие 2016–2020г. 
 

Колеги, имате думата за въпроси. 
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 

Имам само един конкретен въпрос, понеже виждам, че ще се изгражда площадка 
са компостиране на биоразградими битови отпадъци интересуваме как ще стане 
финансирането на тази площадка, дали ще участваме в проекта на ЕС, който е свързан с 
проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събиране или 
биоразградими отпадъци включително осигуряване на необходимото оборудване на 
съоръжения и техника, защото гледайки там виждам, че имаме възможност специално с 
2000 тона биоразградими отпадъци да постигнем една сума от 3 милиона и 400 хиляди 
е максималния размер на финансиране, което е на 100 %. Имаме ли възможност да 
участваме по тази процедура? Виждам, че 2013 година сме имали 4102 тона 
биоразградими отпадъци, които са точно допустими по тази ОП по Околна среда и 
съответната процедура. Искам просто да разбера дали ще кандидатстваме по тази 
процедура и ако не, как ще стане финансирането на тази площадка, тъй като виждам, че 
тя не е евтина все пак. Благодаря. 
Тихомир Трифонов – общинска администрация 

Естествено, че ще се използват всички възможности, които дават европейските 
програми. Вярно е, че в момента рамката дава такава възможност, но точните 
конкретни параметри, в които ще може да се вмести всяка отделна кандидатстваща 
институция ще бъдат известни след излизане на наредбата, която ще конкретизира 
работата по тази програма. Ако Общината отговаря на изискванията ще кандидатстваме 
сами, ако не отговаря на тези изисквания ще търсим съдействие на съседни общини, 
примерно Опака, с които заедно да изградим, но при всички положения ще използваме 
възможностите, които дават Европейските фондове.  
Драгомир Петров – общински съветник 
 Само искам да попитам, защото все пак сега приемаме Програмата за 
управление, има ли как да ни кажете какво ще представлява. Някаква идея за в бъдеще, 
защото ние приемаме период 2016 – 2020 година. Това е голям период все пак. Трябва 
да имаме някаква идея за тези отпадъци. Ние отдавна имаме някакви идеи, но нещо 
какво конкретно? Това искам да запитам просто. 
Тихомир Трифонов – общинска администрация 
 Програмата сама по себе си е един инструмент, който ще обедини всички 
дейности на общината и на всички организации, които по някакъв начин са свързани с 
този проблем и тези, които генерират отпадъци, и тези които се занимават със 
събирането им, и тези с оползотворяването им. Защото целта в крайна сметка на цялата 
програма, смисъла е първо да се намали общия обем на отпадъците, второ да се 
увеличат в максимална степен количеството на отпадъците, които ще подлежат или ще 
бъдат събирани за рециклиране. Защото ако останем с този темп на увеличаване на 
отпадъците и увеличаване обема на депониране в регионалното депо ние в много скоро 
време ще бъдем изправени пред невъзможността да заплащаме. Опира разбира се и до 
създание и до провеждане на разяснителна кампания. Всичките тези параметри от 
програмата за заложени предполагам, че сте се запознали с нея. Тя не е много обемна, 
100 страници се прочитат. И пак  казвам, всичко това, за което Вие задавате въпрос е 
заложено, предвижда се като дейности, но основното ще бъде борбата за намаляване 
общия обем на отпадъците и намаляване на общия обем на депонираните отпадъци. 
Защото нямаме друг път. И въпроса, който зададе преди малко г-н Гущанов, отговора 
който дадох е в същата посока с намаляване обема на биоразградимите отпадъци като 
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процент от общия обем депонирани също целта е тази. Постепенно да се намаляват 
разходите на общината. В противен случай с намаляване на населението проблема, 
който преди малко разисквахте с детските градини и преди това с болницата ще ни се 
стори нищожен. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата на д-р Веселинов 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, резонни са тези въпроси около 
състоянието на събиране и заплащане на битовите отпадъци. Огромна работа ни 
предстои. Едно е ясно, че не можем да продължаваме така. Притиска ни и 
нормативната уредба. Всяка година ние ще плащаме допълнителни средства за 
депонирани отпадъци и в сметището в Търговище, освен това ще возим такива 
отпадъци на 35 и повече километра. Наистина трябва да вземем решение по 
организиране дейността на отпадъците.  
 Миналата седмица бях в Италия в областта Тоскана за 2 дни. На няколко пъти ги 
приканвахме да дойдат тук, хората, италианските ни партньори, които са в ЕКО 
ПОПОВО. Знаете, че изградихме такова дружество съвместно, като ние участваме с 20 
%. За моя изненада там, освен че бях развеждан на площадки за обработка, сепариране, 
оползотворяване и рециклиране на отпадъците, бях в техния офис. Аз мислех това да го 
кажа, като гласувате командировъчните ми, но сега дойде по тази точка думата. Бях 
изненадан в техния офис като ми представиха за площадката в Светлен и ние им 
дадохме скица – карта на бившето землище на стопанския двор на БКС, че те бяха 
готови не само с идейни, но и с до някъде довършени или недовършени работни 
проекти по всички тези въпроси, за които сега става дума. Единственото опасение 
беше, че ще имат големи проблеми със законодателството в България. И аз от страна на 
общинската администрация поех ангажимент ние да си свършим работата по изкарване 
на лиценз, на разрешителни за цялата дейност тука като единственото в началото на 
разговорите беше, че те са готови да инвестират в този процес на сепариране, 
обработка, преработка, продажба на тези отпадъци – пластмаса, стъкло, опасни гуми, 
акумулатори, обемни бяла мебел във варианти не такива каквито съм ги гледал в 
Люксембург и в Германия, а малко с южняшки привкус, защото много трудно можем 
да накараме например, това което видях там и в Германия да задължим един 
собственик на автомобил спрян от движение да го махне от уличното платно и да го 
предаде, не само да го предаде, но и да плати за това.  
 А те там са изградили един офис, който поема всичките по-нататъшни 
документи да го отпише от регистрация, да му отпаднат данъци и т.н.. Вярно, че има 
разлика в Италианското и Българското законодателства в това отношение там просто ги 
принуждават. Някъде в края на септември те ще бъдат окончателно готови с проекта. 
Аз съм ги поканил тук пред общинска сесия да разгледаме техните предложения и 
варианти за изграждане на такива инсталации, каквито видях в град Сиена. Вярно е, че 
там района е по-голям, обема на битовата смет е много по-голям, но след като решават 
мисля, че и за нас е разумно. По-добре да привлечем чужди средства, отколкото да 
вадим наши и да си решаваме въпроса. Но този въпрос трябва да го решим на първо 
място със сепариране на отпадъците, балиране и предаване по предназначение за по-
нататъшно оползотворяване. Така, че това, което Тихомир Трифонов каза и аз го 
допълвам, така че вървим напред и този въпрос не го ли решим ще тежи върху 
джобовете на нашите съграждани все повече и повече. Очаква се разбира се и промяна 
на Наредбата. Вече има пилотни общини, които не таксуват сметта на база на 
данъчната оценка, а минаха на численост на населението, минаха на разгъната 
жилищна площ. Може би в България е трудно да приемем теглово отделяне на 
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отпадъците, това са се въпроси, които в България предстои да ги решаваме и в частност 
ние община Попово.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Веселинов. Други въпроси. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Аз искам да задам един такъв въпрос, предстои ли в бъдеще увеличение такса 
смет, ако тази Програма ние я приемем и влезе в сила. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Е, то е болезнен въпрос. Ако се промени нормативната уредба, може би трябва и 
ние нещо да променяме. За сега в България няма и на НСОРБ за единно приравняване 
на такса смет. Такса смет би трябвало да я коригираме, ако имаме нов изпълнител на 
организации и действия по събиране и транспортиране. За сега за две години, тя вече 
една година изтече, две години ние сме намерили с обществена поръчка изпълнител. 
Прискърцаха, но подписаха Договор, което ще рече, че поне още една година с избор на 
обществен изпълнител няма да има опасност да променяме такса смет. Но в живота е 
така, всичко тече, всичко се изменя, аз не мога да кажа в бъдеще какво ще ни докара 
нормативни уредби и обществени поръчки по събиране на боклуците или на битовите 
отпадъци. Трябва да тръгнем и на обучение на деца, детски градини, училища, 
възрастни, листовки. Не е лесен този въпрос и той не е частичен, не е перманентен. 
Бъдещето ще покаже.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви. Има ли други въпроси.  
Драгомир Петров – общински съветник 
 Аз искам да кажа, че съм удовлетворен от въпросите на г-н Трифонов и д-р 
Веселинов. Похвално е, аз затуй исках да попитам нещо действа ли се по тази 
Програма, а то не само се действа, а явно добре се действа. Дано да продължи така и да 
има нужния ефект. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Ако няма други желаещи да се изкажат преминаваме към гласуване на 
решението. Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува 
  
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   26 
   ПРОТИВ   -     1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ №    128        
 
 

На основание чл. 20 и чл. 21, т. 12 от ЗМСМА, в съответствие   с чл. 52. ал.1 
и 8 от Закона за управление на отпадъците,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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Приема Общинска Програма за управление на дейностите с отпадъците с период 
на действие 2016–2020г. 
 
 
Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
10.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 
Румен Димитров – общински съветник 
 С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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“ 
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия по т. 10 с два гласа ЗА и три ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя 
проекта за решение.  
 
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
  Колеги, зачитам Ви проекта за решение: 

На основание чл. 21 ал. 1, т.15 от ЗМСМА, чл. 10б, ал.1, т.7 във връзка с чл. 
198б, т.2 и чл. 198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  

1. Определя за представител на Община Попово на извънредно заседание на 
04.07.2016 г. на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград – кмета на Община Попово 
– д-р Людмил Веселинов, а при невъзможност на същия да участва, определя за 
представител на извънредното заседание Георги Георгиев – председател на Общински 
съвет Попово. 
 2. Община Попово приема решение за промяна на границите на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез 
присъединяване на Община Завет 
 3. Община Попово приема решение за промяна на границите на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез 
присъединяване на Община Кубрат 
 4. Представителят определен от общината да съгласува бизнес плана на 
„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. 
 5. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощения 
представител да приема предложенията към същите за информация, а при 
необходимост да гласува с оглед запазване на интереса на Община Попово. 
 
  Колеги, имате думата за въпроси.  
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
  Аз гласувах ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ по една единствена причина. Гледайки на сайта 
на областна администрация Разград, където е и подсайта на Асоциацията по ВиК 
обслужвана от „Водоснабдяване“ ЕООД гр. Разград видях единствено публикувани 
предложенията за решение по промяна на границите на обособената територия и 
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промяна на границите за обособена територия за двете общини Кубрат и община Завет. 
Не можах да видя Бизнес Плана, или Проекта. Тъй като предполагам, че това е Проект, 
чието съгласуване сега ще се извърши и по тази причина гласувах ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Това, което ние в момента гласуваме е – представител на Общината и как да 
гласува по отделните точки. Бизнес плана е най-вероятно свързан с промяната на тази 
обособена територия, защото ние като цяло Бизнес план свързан с цените на водата и с 
инвестициите той беше приет доста отдавна този Бизнес план. В момента това по-скоро 
е свързано с приемането на нови членове и промяната на обособената територия.  
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 

Не, това ми се струва, че е новия проект тъй като виждам, че действа от 2017 до 
2021 г. Да ние не съгласуваме Бизнес план като общински съветници, но 
упълномощаваме нашия представител да гласува Бизнес план. Така излиза от това 
решение. Въпроса е, че аз няма как да упълномощя Вас, или г-н Кмета като 
представител без да знам какво е вътре в Бизнес – плана.  

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Други желаещи има ли да се изкажат по тази точка. Не виждам. Преминаваме 
към гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.  
 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 10. Евгений Павлов Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА  
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА 
 22. Радиана Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
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 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА    -   20 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     6 
  
Решението се приема ! 
 

След обсъждане и гласуване ОбС Попово прие  
 

РЕШЕНИЕ № 129    
 
На основание чл. 21 ал. 1, т.15 от ЗМСМА, чл. 10б, ал.1, т.7 във връзка с чл. 

198б, т.2 и чл. 198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,  Общинският съвет 

РЕШИ 
  

1. Определя за представител на Община Попово на извънредно заседание на 
04.07.2016 г. на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград – кмета на Община Попово 
– д-р Людмил Веселинов, а при невъзможност на същия да участва, определя за 
представител на извънредното заседание Георги Георгиев – председател на Общински 
съвет Попово. 
 2. Община Попово приема решение за промяна на границите на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез 
присъединяване на Община Завет 
 3. Община Попово приема решение за промяна на границите на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград, чрез 
присъединяване на Община Кубрат 
 4. Представителят определен от общината да съгласува бизнес плана на 
„Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград. 
 5. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощения 
представител да приема предложенията към същите за информация, а при 
необходимост да гласува с оглед запазване на интереса на Община Попово. 
 
Преминаваме към работа по единадесета  точка от Дневния ред.  
11.Съгласуване на схема за поставяне на преместваем обект по чл.56 от Закона за 
устройство на територията, допълваща одобрената схема от 1999г. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
 Уважаеми колеги, аз обявявам по тази точка конфликт на интереси и подавам 
ръководството на зам. Председателя Невзат Феимов. Заповядайте г-н Феимов. 
Невзат Феимов – зам. Председател на ОбС Попово 
 Уважаеми колеги, продължаваме по точката от дневния ред. Преди да Ви дам думата 
ще ви прочета проекта за решение: 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 от Наредба за 
разполагане и премахване на преместваеми обекти за търговия и други обслужващи 
дейности, съгласно чл.56 от Закон за устройство на територията предлагам Общински 
съвет – Попово да приеме следното 

РЕШЕНИЕ: 
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           Общински съвет гр.Попово съгласува схема за поставяне на преместваем обект 
за кафе-аперитив върху общински имот с идентификатор 57649.503.2096 по 
кадастрална карта на гр.Попово/източна част от терасата пред читалищна сграда/.  
 
 Преди да Ви дам думата за въпроси, давам думата на г-н Гущанов за становище 
на комисията. 
Костадин Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя предложението за решение.  
Невзат Феимов – зам. Председател на ОбС Попово 
 Имате думата за въпроси.  
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник 
 Аз смятам, като подробно разгледах докладната записка има грешка в 
кадастралния номер, който е изброен. Идентификатора, който е посочен, това са 
градинките Родина срещу пазара. Горе читалището има друг номер и мисля, че трябва 
веднъж завинаги да ни се предлагат точни данни, а не ние да ровим. Загубих си два 
дена защото ми казаха, че това не отговаря. До като намеря тази скица, до като я извадя 
и за това мисля, че трябва г-н Кмета да си оттегли докладната, за да може наново да 
влезе в реални.. Също така и скицата, която е показана отзад на докладната записка – 
кафе аператива е под Музея, не е на терасата, както пише в докладната записка.  
Елизабета Ненова – общинска администрация 
 Сега, относно идентификатора на имота, не мога да кажа че сме сгрешили, 
смятам, че това е правилния номер, а местонахождението на самия обект е показан на 
схемата като това, което е срещу Музея уточнява предназначението на преместваемия 
обект, а в докладната записка точно е определено къде ще бъде преместваемия обект.  
 За номера, това е излязло в кадастралната карта. Г-н Георгиев говори, че 
грешим. Не е пред мен кадастралната карта, за да кажа, че е грешно. 
Невзат Феимов – зам. Председател на ОбС Попово 

Така, г-н Кмета оттегля докладната записка. Заповядайте г-н Председател. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12.Разрешение да 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, област   Търговище 
Вносител д-р Л. Веселинов – кмет на община  Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов – общински съветник 
  Нашата комисия по точка 12 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Илиян Станчев – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА и два ПРОТИВ подкрепя предложението за 
решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги, зачитам Ви проекта за решение:  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
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Закона за опазване на земеделската земя, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1 от 
ЗУТ,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

        1. Общински съвет гр.Попово дава предварително съгласие за промяна 
предназначението на земеделска земя, имот № 000144/общинска частна собственост/ в 
землището на с.Ковачевец, общ.Попово,  с начин на трайно ползване /НТП/ „затревена 
нива” за неземеделски нужди „спорт и атракция”.  
        2.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на Подробен устройствен 
план/ПУП/ - План за застрояване/ПЗ/ и план-схеми на техническата инфраструктура за 
имот № 000144 с начин на трайно ползване/НТП/ „затревена нива” за промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди „спорт и атракция”. 
Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8/14.06.2001г. за 
обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие с техническото 
задание по чл.125 от ЗУТ. 
       3. Общински  съвет гр. Попово одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване 
на ПУП  - ПЗ за  ПИ 000144 по КВС на с.Ковачевец. 
Колеги, имате думата за въпроси.  
Никола Джамбазов – общински съветник  
 Въпроса е следния – свързано с това доизграждане на съблекални, трибуни, 
спомагателни сгради, постройки, инжинерна инфраструктура, както и обособяването на 
тенис-кортове. Това свързано ли е със финансиране от страна на Общината?  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Дами и господа общински съветници, този въпрос г-н Джамбазов и аз го зададох 
на Кмета на Ковачевец, защото и мен ме притеснява. От друга страна е похвално, дано 
има повече такива кметове и такива общественици в селата, които да застават зад 
подобни инициативи, да търсят пътища и да си финансират намеренията – реални или 
илюзорни на практика. Дали Общината ще подкрепи финансово? Той много добре знае 
кмета на Ковачевец, че да подкрепяме финансово няма как да стане. Трябва да си 
докара финансов ресурс от програмата за развитие на селските райони, да си направят 
нещо, да им пожелаем да го направят пък от къде ще вземат деца да го използват или 
по-млади хора е друг въпрос, но да не пресичаме инициативата. Това, което искат от 
нас мога да ви информирам, че една част от кметовете искат да бъдат ремонтирани 
читалищните им сгради. Да програмата го позволява да си кандидатстват по пътя на 
читалищните настоятелства. Имаше и подготвена такава докладна записка за 
преминаване от една собственост в друга. Прословутото от публична в частна. 
Оттеглихме тази докладна, ще я внесем на следващата сесия в комплект с документи и 
докладни, които касаят изграждане на обекти по програмата за развитие на селските 
райони, където застава общината. Това нищо не пречи, те да си търсят и да си работят, 
да вярват, че това ще стане. Но, ако стане при обявяване на обществени поръчки, при 
подписване на договори, изрична клауза ще бъде изискана от нас, предполагам и Вие 
ще подкрепите, че всички евентуални финансови корекции, които управляващия орган 
може да им наложи си ги поемат те, или изпълнителя и Общината не застава по 
никакъв начин и да гарантира по-нататък нередности по такива проекти. Казвам, не 
,общината няма да участва финансово в изграждането на такъв обект. 
 Ако има финансов ресурс Общината трябва да направим двата стадиона в 
Попово, и да направим спортна зала. И едва тогава да мислим възможно ли е 
финансиране по тези програми и проекти в населените места, каквато е да кажем и една 
зала в Садина, която седи така и пустее.  
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 Пак се връщам назад – въпроса за целесъобразност и демографските проблеми, 
които са навсякъде по селата. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз имам едно притеснение в точка 2 и 3, които ще гласуваме от решението 
нашето. Тук ще има ли някакви разходи, и Общината ли кой ще ги поеме? Възлагаме 
нещо и тези разходи за ПУП и не знам си какво още, план за застрояване и т. н. кой ще 
ги плаща тези неща в точки 2 и 3 ?  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Това ще бъде евентуално в капиталова програма по-нататък, ако трябва да вадим 
пари за изработване на проекти и т. н. То ще мине през Вас. Ние сега си даваме 
разрешение, пък който го някъде сърби – да се почеше.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Тъй като стана ясно, че Общината няма да хаби собствен ресурс и разбираме, че 
кмета на с. Ковачевец поема изцяло ангажимента и отговорността нека тук пред нас да 
стане и да обясни как вижда да стават нещата – финансиране, размери, параметри. Ние 
нямаме никаква яснота. Искат тук от нас една земя, ние я даваме и после какво? 
Някаква представа да имаме. Кои са хората, които ще финансират, ще изработят и ще 
ползват, защото аз не съм наясно колко са жителите на с. Ковачевец и дали това е най-
важното за тях.  
Николай Димитров – кмет на кметство Ковачевец 
 Аз отвън Ви казах, и сега Ви потвърждавам, че аз ресурс от Общината няма да 
искам. В момента става въпрос за отреждането на една земя, която си е там на место. И 
трябва само да се отреди статута на тази земя. А кои са хората? Като дойде времето ще 
Ви кажа, кои са хората. Сега в  момента как да Ви кажа кои са хората като не знам 
какво ще стане със земята. И колко са хората – без 240 англичани, имаме 670 жители с 
постоянен адрес, има сигурно и малко, които са с настоящ адрес и живеят в Ковачевец, 
има приходящи, които са. Да не правим сметка на това. Нека да се мъчим да спасим 
демографския срив с нещо, което е направено, защото новия програмен период ако сте 
прочели, пише, че е за развитие на селските райони. И това е мотива нашия да си 
поставим цел да изградим едно спортно съоръжение, с което да изкараме децата от 
компютрите, да ги изкараме от дупките наречени „дискотеки“ , да ги приобщим към 
спорта, защото не знам дали сте забелязали децата нямат много добра двигателна 
култура, ако сте виждали как вървят и как се затичват в днешно време. И това е нашата 
цел. Човек трябва да си постави цел, да я следва, за да има за какво да работи. Така, че 
това е мотива, това е целта, а какво ще стане – живи сме ще видим. 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Искам да благодаря на Кмета на Ковачевец за отговора. Направи ми особено 
впечатление това което каза – да изкараме децата от компютрите и как дишат, наистина 
съм съгласна с него и нека не би бъде така, как да кажа сърдит за това, което го питам, 
все пак ние даваме една общинска земя, който той каза си е там, но все пак е на 
общината и все пак искам да знам какво се случва с нея и какво ще се случва. 
Благодаря. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Други въпроси има ли към тази докладна?  
Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Който е съгласен с така 

направеното предложение за решение, моля да гласува. 
 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА  
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 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА  
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА 
 22. Радиана Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА    -     29  
   ПРОТИВ   -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -       0 
  
Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 130              
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 1 от 

Закона за общинската собственост, чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на 
Закона за опазване на земеделската земя, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1 от 
ЗУТ,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

        1. Общински съвет гр.Попово дава предварително съгласие за промяна 
предназначението на земеделска земя, имот № 000144/общинска частна собственост/ в 
землището на с.Ковачевец, общ.Попово,  с начин на трайно ползване /НТП/ „затревена 
нива” за неземеделски нужди „спорт и атракция”.  
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        2.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на Подробен устройствен 
план/ПУП/ - План за застрояване/ПЗ/ и план-схеми на техническата инфраструктура за 
имот № 000144 с начин на трайно ползване/НТП/ „затревена нива” за промяна 
предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди „спорт и атракция”. 
Проектът да се изработи в обем и съдържание, съгласно Наредба № 8/14.06.2001г. за 
обема и съдържанието на устройствените планове и в съответствие с техническото 
задание по чл.125 от ЗУТ. 
       3. Общински  съвет гр. Попово одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за изработване 
на ПУП  - ПЗ за  ПИ 000144 по КВС на с.Ковачевец. 

 
Преминаваме към работа по тринадесета  точка от Дневния ред.  
13.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Попово за 
периода 2016-2017 година 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
  Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
  С пет гласа ЗА комисията предлага Плана за развитие на социалните услуги в 
община Попово да бъде приет.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Илиян Станчев – общински съветник 
  Нашата комисия също единодушно с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Позволете да Ви прочета проекта за решение.  
 

Във връзка с приетата стратегия за развитие на социалните услуги в 
община Попово и нейното изпълнение, на основание чл.19, ал.2 от Закона за 
социалното подпомагане, чл. 36 б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на 
Закона за социалното подпомагане и чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
  

Общински съвет град Попово приема Годишен план за развитие на социалните 
услуги в общината за периода 2016-2017 година. 

 
Въпроси имате ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така 

направеното предложение за решение, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -     29  
   ПРОТИВ   -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -       0 
  
Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 



53 
 

РЕШЕНИЕ № 131  
 
Във връзка с приетата стратегия за развитие на социалните услуги в 

община Попово и нейното изпълнение, на основание чл.19, ал.2 от Закона за 
социалното подпомагане, чл.36 б, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на 
Закона за социалното подпомагане и чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
  

Общински съвет град Попово приема Годишен план за развитие на социалните 
услуги в общината за периода 2016-2017 година. 

 
Преминаваме към работа по четиринадесета  точка от Дневния ред.  
14.Вземане на решение от ОбС град Попово за внасяне на предложение в 
Министерски съвет на Р България за отпускане на персонална пенсия на КРАСИМИР 
ХРИСТОВ ДЖАМБАЗОВ 
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 
 Отново с пет гласа комисията подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам проекта за решение: 

 
На основание чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите  и осигурителният 

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

РЕШИ 
 

Общински съвет гр.Попово внася предложение в Министерски съвет на 
РБългария  за отпускане на персонална пенсия на КРАСИМИР ХРИСТОВ 
ДЖАМБАЗОВ . 
 
Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи. 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение 
за решение, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -     29  
   ПРОТИВ   -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -       0 
  
Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 132              
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На основание чл.7, ал.2, т.1 от Наредбата за пенсиите  и осигурителният 

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

РЕШИ 
 

Общински съвет гр.Попово внася предложение в Министерски съвет на РБългария  за 
отпускане на персонална пенсия на КРАСИМИР ХРИСТОВ ДЖАМБАЗОВ . 
 
Преминаваме към работа по петнадесета  точка от Дневния ред.  
15.Разглеждане на върнато от Областния управител на област Търговище Решение № 
113 по протокол № 8 от 26.05.2016 г. на Общински съвет Попово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
 
Позволете ми да Ви зачета проекта за решение:  
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал. 7 и ал.9 от 
ЗМСМА,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 Отменя Решение № 113 по протокол № 8 от 26.05.2016 г. на Общински съвет 
Попово, с което е приета Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на 
кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Попово“. 
 
 Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи.
 Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение 
за решение, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -     29  
   ПРОТИВ   -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -       0 
  
Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 133              
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал. 7 и ал.9 от 
ЗМСМА,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 Отменя Решение № 113 по протокол № 8 от 26.05.2016 г. на Общински съвет 
Попово, с което е приета Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на 
кучета и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията 
на Община Попово“. 
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Преминаваме към работа по шестнадесета  точка от Дневния ред.  
16. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
Д-р Ганка Колева – председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 
политика" 
  Давам думата на д-р Колева: 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
  За периода от 25 май 2016г. до 28.06.2016 г.   в деловодството на общината за 
постъпили 21 молби от  граждани на община Попово за отпускане на еднократна 
парична помощ. След разглеждане на молбите, ПК излиза със следното предложение.  
 

 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
 
1.Нежля Фикретова Джеферова-Хасанова 300 лв. 
2.Вероника  Танева Ангелова 150 лв. 
3.Галена Георгиева Стоянова  50  лв. 
4.Анка Георгиева Гецова 100 лв. 
5.Пламенка Георгиева Русева 100 лв. 
6.Йовка Димова Стоянова 100 лв. 
7.Юсеин Сабриев Ахмедов                                     100 лв. 
8.Анка Христова Георгиева                                     40 лв. 
9.Белчин Белчинов Ангелов                                   250 лв. 
 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 
1.Гинка Тодорова Димитрова 
2.Юлия Станиславова Москова 
3.Назмие Сюлейманова Амишева 
4.Ангел Иванов Цуцоманов 
5.Пенка Живкова Мустафова 
6.Детелин Манчев Маринов 
7.Искрен Димов Иванов 
8.Емилия Ангелова Стоянова 
9.Алтънай Салиева Рафедова 
10.Сали Алиев Башов 
11.Исмаил Исмаилов Алиибрямов 
  
ІІІ. За доуточняване:  
 
1.Пламен Стилиянов Йорданов 
 
Мехмед Камбер – председател група съветници от ДПС 
 Уважаеми колеги, от името на група съветници от ДПС предлагаме сумата на 
Аксел Неджетов Хасанов, това дете, където боледува от рядката болест, за което е 
необходима огромна сума от пари – над 60 000 евро ние да бъдем съпричастни и малко 
да завишим сумата предложена от ПК и да я направим една минимална работна заплата 
– 420 лева. И ако ми разрешите да прочета Зова за помощ от близките на детето. 

ЗОВ ЗА ПОМОЩ 
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 Аксел е на 15 години от Попово и страда от синдрома Арнолд Киари. Той се 
нуждае от неврохирургична и ортопедична операции и семейството се насочва към 
истанбулската болница „Аджъбадем“. Тъй като в България опитът за лечение на 
заболяването е твърде скромен. Диагнозата е потвърдена и за двете интервенции са 
необходими 60 040 евро.  Тази сума е непосилна за семейството, затова призива за 
помощ е към всички хора, които биха искали да помогнат да бъде спасен един млад 
живот. Открита е международна сметка в ОББ на името на Аксел Неждетов Хасанов с 
IBAN BG96 UBBS 80021047009740 

BIC: UBBS BGSF Благодаря. 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги, искам да чуя Вашето становище. 
Емел Расимова – зам. Кмет на Община Попово 

Извинявайте г-н Председател, че се намесвам. По Правилник  за отпускане на 
еднократни помощи гласуван от ОбС Попово, максималния размер на сумата е една 
минимална работна заплата за страната. В момента тя е 420 лева.  
Д-р Ганка Колева – общински съветник 

Аз лично мнение изказвам в момента. Като председател нямам нищо напротив, 
но в подадените документи имаше само една молба от майката. Нямаше никаква 
медицинска документация, нямаше разяснение дали има подадена молба във Фонда за 
лечение на деца в чужбина. Подадена ли е такава молба, получен ли е разрешение или 
отговор и затова се спряхме на тази сума от 300 лева, но лично аз, а и нека всеки сам да 
реши нямам нищо против да бъде и 420 лева.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги, какво мислите за предложението на ДПС. 
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник 
 Аз предлагам да подкрепим предложената сума от ДПС и д-р Колева на 420 
лева. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Подлагам на гласуване предложената сума от ДПС за детето да стане от 300 на 
420 лева. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -     29  
   ПРОТИВ   -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -       0 
  
Решението се приема ! 

 
Колеги, зачитам проекта за решение: 

 
На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, 
отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани. 
 
Колеги, който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -     29  
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   ПРОТИВ   -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -       0 
  
Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 134              
 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на 
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
1.Нежля Фикретова Джеферова-Хасанова 420 лв. 
2.Вероника  Танева Ангелова 150 лв. 
3.Галена Георгиева Стоянова  50  лв. 
4.Анка Георгиева Гецова 100 лв. 
5.Пламенка Георгиева Русева 100 лв. 
6.Йовка Димова Стоянова 100 лв. 
7.Юсеин Сабриев Ахмедов                                     100 лв. 
8.Анка Христова Георгиева                                     40 лв. 
9.Белчин Белчинов Ангелов                                   250 лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
1.Гинка Тодорова Димитрова 
2.Юлия Станиславова Москова 
3.Назмие Сюлейманова Амишева 
4.Ангел Иванов Цуцоманов 
5.Пенка Живкова Мустафова 
6.Детелин Манчев Маринов 
7.Искрен Димов Иванов 
8.Емилия Ангелова Стоянова 
9.Алтънай Салиева Рафедова 
10.Сали Алиев Башов 
11.Исмаил Исмаилов Алиибрямов 
 
 ІІІ. За доуточняване:  
1.Пламен Стилиянов Йорданов 
 
 
Преминаваме към работа по седемнадесета  точка от Дневния ред.  
17.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

Както казах в началото има постъпили питания от д-р Георгиев, Гецо Гецов, 
Любомир Гущанов и Димитър Кънев. Така че, давам думата на г-н Георгиев да развие 
първо питането си. 
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник 
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 Моето питане беше следното: Колко звена има извън щата общинската 
администрация и нейните ръководители, заедно със заплатите. Аз съм доволен от това, 
което той ми е дал като справка. Мисля, че е много коректно от негова страна, че той 
предоставя писмен отговор и може да се види и така да има публичност и да няма 
приказки в града наляво и на дясно. Благодаря г-н Кмете от отговора, който 
предоставихте на моето питане. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Господин Гецов, заповядайте да развиете Вашето питане. 
Гецо Гецов – общински съветник 
 Моето питане има следния вид: В квартала заключен между улиците Дряновска, 
Зараевска, Любленска и Земеделска живеят много млади семейства отглеждащи своите 
деца. Те имат следното искане и питане – възможно ли е в квартала, който се заключава 
между улиците Бачо Киро и Възраждане, предвижда ли се да бъде изградена детска 
площадка и ако се предвижда, кога евентуално може да се случи ?  
 Отговора, който получих мен ме удовлетворява и аз ще го доведа до знанието на 
тези, които се интересуват. Благодаря.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Минаваме към следващото питане. Питането на г-н Димитров. Заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Моето питане е свързано със съдбата на Поповския хлебозавод. Така нареченото 
Общинко предприятие „Хлебопроизводство и сладкарство“ някога.  
 Уважаеми господин Кмете,  
 В община Попово години наред поповчани ядохме хляб от нашия хлебозавод , и 
не само хляб, а и закуски, пасти и др. 
 Дойдоха обаче години, когато поради приватизация на този завод той спря да 
функционира, а хляб се кара дори и от съседна Стражица.  
 Въпросът мие: Какво се случва с хлебозавод Попово и каква ще е по-
нататъшната му съдба ?  
 Кой ще понесе отговорността за бездействието и унищожаването на това 
общинско предприятие2 Спазва ли се договора за приватизация? Готови ли сте да го 
разтрогнете? 
 Смятам, че Община Попово и Вие като кмет трябва да контролирате процесите в 
приватизираната общинска собственост. В противен случай бих Ви обвинил в 
безстопанственост. 

Получих от д-р Веселинов писмения отговор. От него стават ясни много неща, 
само дето не ми отговаря на въпроса би ли разтрогнал договора и сега ще го помоля да 
ми отговори. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Г-н Кънев, г-н Гецов, г- Георгиев, благодаря Ви че ме оттървавате да чета тук 
едни сухи изписани цифри и редакции по Вашите питания.  

Аз смятам, че се старае общинската администрация да Ви отговаряме коректно 
на всички въпроси. Друг е проблема. Ние го разисквахме по приватизация на хотела, а 
за безстопанственост да ме обвинявате, аз не виждам как ще стане. Проблема е правен. 
И има такава възможност, но тази възможност до какъв ред и до какво решение на съда 
ще ни докара аз не мога да гадая. Ако ми възложите да тръгна в едни две-три годишни 
нескончаеми дела да вървим. Между другото аз се опитах на базата на онзи въпрос, пак 
беше Ваш за хотела, опитах се пак да разговарям с един от собствениците – Вальо 
Русчев и за мое учудване, предполагам, че и на Вас ще Ви е интересно да ви кажа какво 
той ми предложи да направим и ние започнахме, само че не е толкова лесно. Защото 
хотела те си го изплатиха – над 200 000 лева са влезли в касата. Сега ни предлагат след 
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като са толкова загрижени общинските съветници да направят едно дарение. Шашнах 
се. Да, да ни го дарят, обаче с всички предварителни отработени правни, финансови и 
правни въпроси – да не плаща ДДС върху дарението, да няма по-нататъшни искания 
към тях. Ние трябва да се ангажираме,че доброволно приемаме, ако е възможно 
разбира се. Аз не съм специалист, юристите ще кажат, да приемем отново това дарение 
и тогава тук беше един съветник от БКП Георги Георгиев – той много ме критикуваше 
и ние държахме, държахме не го обявявахме, защото те бяха от Варна, от организации, 
от бизнесмени, щяха да дадат милион, милион и половина за този хотел, видите ли Вие 
сте направили една минимална оценка от 200 хиляди. И накрая се принудихме да го 
пуснем този хотел, съветниците гласуваха и го продадохме този хотел. Ето сега една 
благородна стъпка – дарение на Общината, аз обещавам че до два месеца ще бъдат 
отработени нещата и да им приемем дарението. Предполагам, че Вие няма да имате 
нищо против, но пък по-нататък Ви питам какво ще го правим ? И кой ще го купи ? И 
аз така виках на предишния Областен управител като искаше да ни даде Дома на 
културата в Садина, ами не го искам, те гледат да се оттърват, а ние да им вземем 
тежестта. На нас пък нещо все не ни харесва. 

Така и с Хлебозавода, виновен съм, но не за безстопанственост. Защото 
навремето да не обръщам костите на един известен общественик колко молби, не, той 
ще работи, ходи, развива го – работи няколко години този Хлебозавод, общинско 
предприятие – наливахме пари, само и само да заработи и накрая се провалихме. 
Другите наоколо, включително и Стражица си приватизираха обектите, ние накрая го 
приватизирахме, когато конкуренцията ги беше изхвърлила настрани. Красимир 
Кръстев – Йолита се нае да го възстанови, ето ги резултатите, и той си е коректен и той 
всичко си плати, но понесе илюзорното му намерение, че ще възстанови хлебозавода 
понесе лични финансови загуби. Отговарям на въпроса – взимате решение, завеждаме 
дело. Аз не отговарям за изхода на делото обаче. Със всички последствия, ако не 
спечелим делото – такси – държавни където ще плащаме, такси, хонорари на адвокати 
на страната, която съдим ще бъде за наша сметка. Не смея да дам прогноза. Ако беше 
приватизиран чрез условия с поети ангажименти, с определени работни мести и с 
определен срок, да това можеше да се случи, но тук не мога да дам прогноза. Г-н 
Кънев, решавате – внасяте докладна записка, разглеждаме я другата сесия и завеждаме 
дело. Така мога да отговоря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Гущанов, имате думата да развиете Вашето питане. 
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Моето питане беше свързано с монтираните върху платното за движение 
изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на територията на община 
Попово. Като основно притеснението ми беше свързано с тези, които към настоящия 
момент не отговарят на изискванията на наредба № РД-02-20-10 от 05.07.2012 г. И риск 
от евентуални искове за обезщетения от пострадали лица и собственици на МПС при 
инциденти или повреждане на имущество непосредствено свързани с монтираните 
неравности. Въпросите ми бяха в две насоки. Първата е кога ще бъда приведени в 
съответствие или отстранени съществуващите изкуствени неравности за ограничаване 
на скоростта на движението при условие, че сроковете за това са изтекли ? И вторият 
въпрос е в какъв срок ще се извърши изграждането и/или монтирането на изкуствени 
неравности за ограничаване на скоростта на движението отговарящи на изискванията 
на Наредбата пред всяка сграда на функциониращо училище или детска градина, както 
и на възловите кръстовища на територията на Община Попово с цел запазване живота и 
здравето на нашите деца?  
 Това ми бяха въпросите. Получил съм писмен отговор. Благодаря за отговора.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Петров, какво имате да кажете Вие. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Във връзка с изграждането на паметник на Васил Левски в гр. Попово имам 
предложение да подпомогнем събирането на сумата. Сумата за проектиране и строеж 
на този паметник е около 20 000 лева. Кой с колкото може и колкото реши да 
подпомогнем събирането на сумата.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Едно съобщение от мен. Имаме решение на президентството на Р България, по 
отношение на насрочване на избор в с. Баба Тонка. Избора е насрочен за 1 октомври 
2016 г. Това беше необходимо да Ви го сведа като решение.  

 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам десетото заседание на ОбС 

Попово. 
 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

     
 
 
 
 
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ............................................. 
 
                                             / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / 
 
 
 
 
    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................. 
              / НЕВЗАТ ФЕИМОВ / 
    
 
 
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................... 
                  / ХАСАН ХАСАН / 
 
 
                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 

Гл. специалист  „ОбС”:  ................................................ 
                   / Н. ЗДРАВКОВА / 
 

 
 


