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MUNICIPAL COUNCIL
POPOVO

7800 гр.Попово
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ПРОТОКОЛ № 12
Днес, 29.09.2016 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ДВАНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.05 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, откривам ДВАНАДЕСЕТОТО заседание на ОбС – Попово.
На заседанието присъстват 26 общински съветника, имаме кворум, ОбС може да взема
решения.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието не е постъпило от никого.
На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам.
Кмет инж. Милена Божанова, служители от общинска администрация.
Постъпили са две питания към кмета на общината от общинския съветник
Евгений Георгиев и Петя Габровска, и едно питане към мен от Хасан Хасан.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от
26 точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на общината д-р
Л. Веселинов относно:
Кандидатстване на НЧ «Познай себе си – 1893» с. Ковачевец, НЧ «Искра-1893»
с. Паламарца, НЧ «Развитие – 1905» с. Дриново, НЧ «Постоянство – 1901» с. Еленово и
НЧ «Христо Смирненски 1903» с. Априлово за предоставяне на безвъзмездна
фшнансова помощ по подмярка 7.2 «Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструкура» от мярка 7
«Основни услуги и обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Предлагам тя да влезе като точка
направеното предложение, моля да гласува.

25 в Дневния ред. Който е съгласен с

Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-
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0
0

Предложението се приема.
Предлагам на Вашето внимание проект за дневен ред на днешното заседание:
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1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за
2016 год.
2.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект «Подобряване на
енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово», одобрен за
финансиране по Оперативна програма «Региони в растеж 2014 – 2020 г.», Договор
№ RD02-37-107/19.09.2016 г., проектно предложение с № BG16RFOP001-2.001-0050.
3.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2016/2017 година.
4.Промяна във второстепенните разпоредители с бюджет към Община Попово.
5.Кандидатстване на Община Попово с проектно предложение за подобряване на
образователната инфраструктура на ПГСС „Никола Пушкаров” по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP001-3.002
„Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020.
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост и отдаване под аренда на общинска земеделска земя.
7.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чруз
публичен търг.
8.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2016 г. – имоти в регулация и земеделска земя.
9.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2016 г. Одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти.
10.Прекратяване на съсобственост между община Попово и Антоний Веселинов
Атанасов в УПИ ХІХ, кад. № 502 от кв. 65 по регулационния план на с. Медовина,
чрез изкупуване частта на Общината.
11.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху сграда читалище с.
Ковачевец на Читалищно настоятелство на НЧ „Познай себе си – 1893“ с.
Ковачевец.
12.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2016г. с част от имот публична общинска
собственост, за отдаване под наем.
13. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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
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14.Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на Община Попово.
15.Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Попово.
16. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за разполагане и премахване на
преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от
ЗУТ
17. Приемане на Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне
на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество
18. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност на
територията на община Попово
19.Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост рибарници «Водица» 4 броя в землището на с. Водица и продължаване
на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост яз.
«Каваците» в землището на гр. Попово.
20.Определяне представители на ОбС Попово в Областен и Общински съвет за
намаляване на риска от бедствия
21.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
10.11.2015 – 30.06.2016 година.
22. Избор на Временна комисия по конкретен повод.
23.Едностранно прекратяване от страна на концедента на договор със
концесионер „ИДТ 2015” ЕООД за концесия на обект публична общинска
собственост – яз. „Берковски” . - Вносителят оттегля тази докладна записка, така че
може да я зачеркнете от дневния ред и 23 точка става: Продължаване действието на
договора за концесия от 15.04.2002 г за обект „Плувен басейн” с правоприемника
на фирма „МИРТА – 2008” ЕООД.
24. Кандидатстване на НЧ «Познай себе си – 1893» с. Ковачевец, НЧ «Искра-1893»
с. Паламарца, НЧ «Развитие – 1905» с. Дриново, НЧ «Постоянство – 1901» с.
Еленово и НЧ «Христо Смирненски 1903» с. Априлово за предоставяне на
безвъзмездна фшнансова помощ по подмярка 7.2 «Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструкура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
25.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
26.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани
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Уважаеми колеги, който е съгласен с така прочетения дневен ред, да стане дневен
ред на днешното заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

29
0
0

Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка.
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за
2016 год.
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
Нашата комисия проведе редовно заседание на 27 септември от 12 часа в пълен
състав. Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С пет
гласа ЗА 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
На редовно заседание на нашата комисия на 26 септември от 13 часа присъстваха 5
члена на комисията и представители на администрацията. С пет гласа ЗА 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 на редовно заседание, проведено от 16 часа на 27 септември в пълен
състав 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“.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия на 27 септември на редовно заседание от 14 часа 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 проведе редовното си заседание вчера в 11.30 часа в пълен състав и
с 5 гласа ЗА единодушно подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми да прочета проекта за решение:
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
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реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Определя бюджета на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров” гр. Попово за 2016 г. в размер на 361 447 лв.
2. Одобрява разпределение на бюджета на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово за 2016 г. по дейности и параграфи от
Единната бюджетна класификация към Бюджет 2016 г. на Община Попово съгласно
Приложение №1.
3. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §24-06
„Приходи от наеми на земя” с 55 000 лв.;
4. Увеличават се средствата за дейност 322 „Общообразователни училища”, §1015 Материали с 2 208 лв., в частта за дофинансиране на делегирани от държавата
дейности с местни приходи.
5. Увеличават се средствата за дейност 832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища”, §10-20 Разходи за външни услуги с 6 820 лв.
6. Включва се в Инвестиционната програма за Делегирани от държавата
дейности, дофинансирани с местни приходи на § 51-00 “Основен ремонт на
дълготрайни материални активи”, за дейност 326 „Професионални училища и
професионални паралелки към средно общообразователно училище” – обект
„Подобряване на образователната инфраструктура на ПГСС „Никола Пушкаров” гр.
Попово по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." - технически паспорти и
енергийно обследване със сумата 18 676 лв.
7. Включва се в Инвестиционната програма за Делегирани от държавата
дейности, дофинансирани с местни приходи на § 51-00 “Основен ремонт на
дълготрайни материални активи”, за дейност 326 „Професионални училища и
професионални паралелки към средно общообразователно училище” – обект
„Подобряване на образователната инфраструктура на ПГСС „Никола Пушкаров” гр.
Попово по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." - изработване на работни
проекти със сумата 17 296 лв.
8. Включва 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 „Основен ремонт
покрив на Административна сграда 2 гр. Попово” със сумата 10 000 лв.
9. 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
Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване по точка Първа.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов

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

РЕШЕНИЕ № 154
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,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Определя бюджета на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола
Пушкаров” гр. Попово за 2016 г. в размер на 361 447 лв.
2. Одобрява разпределение на бюджета на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово за 2016 г. по дейности и параграфи от
Единната бюджетна класификация към Бюджет 2016 г. на Община Попово съгласно
Приложение №1.
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3. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §24-06
„Приходи от наеми на земя” с 55 000 лв.;
4. Увеличават се средствата за дейност 322 „Общообразователни училища”, §1015 Материали с 2 208 лв., в частта за дофинансиране на делегирани от държавата
дейности с местни приходи.
5. Увеличават се средствата за дейност 832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища”, §10-20 Разходи за външни услуги с 6 820 лв.
6. Включва се в Инвестиционната програма за Делегирани от държавата
дейности, дофинансирани с местни приходи на § 51-00 “Основен ремонт на
дълготрайни материални активи”, за дейност 326 „Професионални училища и
професионални паралелки към средно общообразователно училище” – обект
„Подобряване на образователната инфраструктура на ПГСС „Никола Пушкаров” гр.
Попово по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." - технически паспорти и
енергийно обследване със сумата 18 676 лв.
7. Включва се в Инвестиционната програма за Делегирани от държавата
дейности, дофинансирани с местни приходи на § 51-00 “Основен ремонт на
дълготрайни материални активи”, за дейност 326 „Професионални училища и
професионални паралелки към средно общообразователно училище” – обект
„Подобряване на образователната инфраструктура на ПГСС „Никола Пушкаров” гр.
Попово по Приоритетна ос 3: „Регионална образователна инфраструктура“ на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г." - изработване на работни
проекти със сумата 17 296 лв.
8. Включва 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 „Основен ремонт
покрив на Административна сграда 2 гр. Попово” със сумата 10 000 лв.
9. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2016 година.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект «Подобряване на
енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово», одобрен за
финансиране по Оперативна програма «Региони в растеж 2014 – 2020 г.», Договор
№ RD02-37-107/19.09.2016 г., проектно предложение с № BG16RFOP001-2.001-0050.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община 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
До колкото знам има от вносителя предложение за лека корекция в решението.
Заповядайте госпожо Божанова.
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово
Докладната е внесена в ОбС на 19 септември. Тогава е подписан и договора. И по
телефона от Управляващия орган издиктуваха номера на тяхното деловодство.
Предложението ми е да допълним след номера от деловодството със запетая да допълним и
номера по ИСУН, тъй като вече проектите се управляват чрез тази система, който
съответно е въведен по-късно от Управляващия орган. Ще продиктувам номера по ИСУН,
който е: BG16RFOP001-2.001-0050-C01.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, подлагам на гласуване предложението на г-жа Божанова да бъде включено в
решението номера по ИСУН BG16RFOP001-2.001-0050-C01.
Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
29
ПРОТИВ
0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0
Предложението се приема !
Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 8
и т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 15 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г. , Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 675 437,80
лв. /шестстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и седем лева, 80
стотинки/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като
обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект
„Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” по
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор № RD02-37107/19.09.2016 г. и № по ИСУН BG16RFOP001-2.001-0050-C01, проектно предложение
с №BG16RFOP001-2.001-0050.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Изчетох внимателно докладната. Имам една препоръка и няколко въпроса.
Препоръката ми е свързана с основанията след решението за следващите докладни, когато
има основание някакъв текст от договор, тъй като ние самите няма как да го видим, да бъде
поместен вътре в самата докладна, за да се запознаем с неговото съдържание. На следващо
място видях, че цитирания проект е насочен към изпълнение на мерки за енергийна
ефективност за 9 броя сгради както следва- административна сграда на община Попово,
общински стол, общински исторически музей, Народно читалище кв. Сеячи, ОУ „Любен
Каравелов“, ОУ „Климент Охридски“ , РУП, Районен съд и прокуратура. Добър е проекта,
лично аз ще го подкрепя. Въпросите ми са чисто технически и са следните: Значи в обща
стойност на проекта виждаме, че размера на европейското финансиране е 1 640 348.96лв.,
националното финансиране е 289473.34 лв.. И тук мен искрено ме изненада собственото
финансиране, което е в размер на 851 772.17 лв. Аз бях останал с впечатление, че този
проект ще бъде изцяло безвъзмезден. В момента виждам, че Общината ще трябва да покрие
851 хиляди, както прочетох сумата, която сума е невъзстановима. Та въпроса ми е бюджета
ще издържи ли тази сума, имаме ли я в наличност, ако я имаме защо искаме със Запис на
заповед 35%, ако я нямаме по какъв начин ще се сдобием с нея, тъй като доколкото не ме
лъже паметта в одобряване на бюджетната прогноза, която мина на миналата сесия в
прогнозата не видях поемане на нов дълг и някакви такива допълнителни тежести. Това са е
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въпроса, ще издържи ли бюджета на това, като знаем, че и за болница имаме да даваме
пари, тук са 800 хиляди, надхвърляме вече милион, как ще разплащаме, от къде ще наберем
тази сума? Благодаря.
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово
Може би донякъде са резонни въпросите на г-н Гущанов. Съфинансирането се
налага, тъй като съгласно насоките за кандидатстване по този проект се включват само
енергийно ефективни мерки. Но за да се изпълнят всички предписани в техническите и в
енергийните паспорти дейности се налага и допълнително монтажни работи, които са
съгласно изискванията и насоките не са допустими за финансиране с безвъзмездна
финансова помощ. По отношение на това, дали ги имаме парите в наличност, разбира се, че
ги нямаме. Бюджета се изпълнява текущо, няма как за разлика от държавния бюджет,
резерва също е определен само за съответната година, Така, че в тази връзка и през първия
програмен период беше създаден и работи Фонд ФЛАГ, който осигурява мостово
финансиране за изпълнение на проекти по оперативни програми и програмите за развитие
на селските райони. Там при кандидатстване пред този ФЛАГ, не спазваме процедурите по
ЗОД, има преференциално финансиране, бенифициенти общини, които изпълняват такива
програми. Провела съм среща с управителя, изпълнителния директор на Фонд ФЛАГ.
Очаква се и понижаване на лихвите, така че ще измаме осигуряване на изгоден финансов
ресурс за покриване на съфинансирането. А мисля, че изпълнението на проекта е важен за
облика. Ние сме конкретни бенифициенти по тази приоритетна ос на ОП, имаме си
определен индикативен бюджет, който беше в размер на 12 386 хиляди, като той е
разпределен 50% за обществени сгради, 50% за жилищни сгради. Ние нямаме други
обществени сгради. Даже имахме искане да ни пренасочат от обществените към
жилищните, което не го удовлетвориха за съжаление. А по отношение на това защо е
необходима запис на заповед имаме право съгласно договора, този текст, който не Ви
представихме, и договора го нямах при мен все още като писахме докладната, имаме право
на аванс от безвъзмездната финансова помощ в размер на 35% , но все пак е необходимо да
има някакво обезпечение. Възможните варианти за обезпечение са или запис на заповед,
или банкова гаранция. Мисля, че по-евтиния и безобиден вариант е издаване на запис на
заповед. Благодаря.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Не получих отговор на това дали ще издържи бюджета.
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово
Аз мисля, че ползвайки един дългосрочен заем от фонд ФЛАГ, съответно за тази
сума, ние така ще си направим плана, че да можем в годините и ще определим срока на
заема, за да е поносим за бюджета. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване на Решението. Който е съгласен предложението да
стане решение, моля да гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
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10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

28
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 155
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3, т. 5 и т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 8
и т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 15 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г. , Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 675 437,80
лв. /шестстотин седемдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и седем лева, 80
стотинки/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като
обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект
„Подобряване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Попово” по
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор № RD02-37107/19.09.2016 г. и № по ИСУН BG16RFOP001-2.001-0050-C01, проектно предложение
с №BG16RFOP001-2.001-0050.
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Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на
норматива за пълняемост за учебната 2016/2017 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
Нашата комисия единодушно с пет гласа „за“ подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 11, ал. 2, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и т.3 и ал. 3-7 от Наредба № 7
от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, Общинският съвет

РЕШИ
1. За учебната 2016/2017г. утвърждава в общинските училища в община Попово
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка
/приложение към НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките
и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващите звена/ и слети паралелки, както следва:

Наименование І клас ІІ клас

ІІІ
клас

ІV
клас

V клас

VІ
клас

VІІ
клас

VІІІ
клас

НеОбщ
Х клас достиг брой
учени
-ци

на училището
ОУ
„Св.Св.Кирил
15
и Методий”
ученис. Зараево
ци

13
10
10
12
учени- учени- учени- ученици
ци
ци
ци

15
ученици

27
ученици

94

14
ученици

99

ОУ „Христо
Ботев”
с.Ломци

12
ученици

16
12
учени- ученици
ци

ОУ ”Антон
14
Страшимиров учени” с.Светлен
ци

17
ученици

16
ученици

ОУ ”Васил
Левски”
с.Славяново
ПГСС „
Никола

12
12
учени- ученици
ци

VII-VIII слят
13 ученици

5
ученици
13
учени11
ци

144

75

Пушкаров „
гр.Попово

17
1
учени- учени
к
ци

355

2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. Септември - м. Декември 2016 година на
ОУ „Васил Левски“ с. Славяново да се разпределят след утвърждаване на Списък –
Образец № 1 за учебната 2016/2017 година, съгласно изискванията на чл. 11 от
Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, изключение от минималния брой на учениците в
паралелките.
3. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти за периода м. Януари - м. Август 2017 година
включително на ОУ „Васил Левски“, с. Славяново да се определят след
утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2016/2017 година и да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2017г. на Община Попово, съгласно
изискванията на чл. 11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на
паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, изключение от минималния
брой на учениците в паралелките.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения.
Атанас Атанасов – ръководител звено „Образование“
Все пак е месец септември и движението продължава. Затова съм длъжен да Ви
докладвам за настъпила промяна в ОУ „Антон Страшимиров“ с. Светлен – паралелката V
клас от 17 ученици става 16 и паралелката VІІ клас от 16 ученици става 17 ученици.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата за въпроси.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Г-н Атанасов, за сравнение миналата и тази година имаме ли увеличение на бройката
на тези маломерни и слети паралелки? Благодаря.
Атанас Атанасов – ръководител звено „Образование“
Нали знаете, че учениците всяка година намаляват. Горе долу се стараят директорите
да си намират ученици и бройката на маломерните и слети паралелки в последните три
години е почти една и съща.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли?
Д-р Ганка Колева – общински съветник
От таблицата, която ни е предоставена се вижда , че само в едно училище в
Славяново има слята паралелка между VІІ и VІІІ клас. Навсякъде на друго място
паралелките са маломерни. 13 ученика в два класа седми и осми клас. Това е периода,
когато се завършва основно образование и когато децата трябва да получат найкачествено образование. Не може ли да се направят две маломерни паралелки, една
седми и една осми клас.
Атанас Атанасов – ръководител звено „Образование“
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Не може да имаме маломерна паралелка под 10 ученика. Трябва задължително
да бъде слята заради това в Славяново седми и осми клас даваме 13 ученици. Едните са
6, другите 7. Няма как да имаме самостоятелна маломерна паралелка с деца по-малко от
10.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Мен не ме удовлетворява отговора, не мисля, че в 2016 г. децата ни трябва да
учат в слети паралелки.
Атанас Атанасов – ръководител звено „Образование“
Все пак това е Наредба от 2000 г. Тя продължава да действа, нищо че имаме нов
закон. Съгласно §30 от новия закон докато не бъде приета нова и тя не противоречи на
закона би трябвало да изпълняваме старата. Щом законодателя така е преценил, аз не
мога да променя неговото желание.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -

28
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ №156
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от
ЗМСМА и чл. 11, ал. 2, във връзка с чл.11, ал.1, т.2 и т.3 и ал. 3-7 от Наредба № 7
от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, Общинският съвет

РЕШИ
1.За учебната 2016/2017г. утвърждава в общинските училища в община Попово
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка /приложение
към НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена/ и слети паралелки, както следва

Наименование

І клас

ІІ клас

ІІІ клас

ІV клас

V клас

VІ клас

VІІ клас

VІІІ клас Х клас

Недостиг

Общ
брой
ученици

на училището

13

ОУ „Св.Св.Кирил
и Методий”
с.
Зараево

15
ученици

13
ученици

ОУ „Христо
Ботев” с.Ломци

10
ученици

10
ученици

12
ученици

12
ученици

16
ученици

16
ученици

17
ученици

15
ученици

27
ученици

94

12
ученици

14
ученици

99

5
ОУ ”Антон
Страшимиров”
с.Светлен

14
ученици

ОУ ”Васил
Левски”
с.Славяново

12
ученици

ПГСС „ Никола
Пушкаров „
гр.Попово

12
ученици

ученици
13
ученици

VII-VIII слят
13 ученици
17
ученици

144

75

1
ученик
355

2.Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти за периода м. Септември - м. Декември
2016 година на ОУ „Васил Левски“ с. Славяново да се разпределят след утвърждаване
на Списък – Образец № 1 за учебната 2016/2017 година, съгласно изискванията на чл.
11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 година за определяне броя на паралелките и групите и
броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските градини
и обслужващите звена, изключение от минималния брой на учениците в паралелките.
3.Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън
определените по единни разходни стандарти за периода м. Януари - м. Август 2017
година включително на ОУ „Васил Левски“, с. Славяново да се определят след
утвърждаване на Списък – Образец № 1 за учебната 2016/2017 година и да бъдат
предвидени при изготвяне на бюджет 2017г. на Община Попово, съгласно изискванията
на чл. 11 от Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите
и броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата, детските
градини и обслужващите звена, изключение от минималния брой на учениците в
паралелките
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Промяна във второстепенните разпоредители с бюджет към Община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община 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
Зачитам Ви проекта за решение:
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На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните
финнаси и §10, ал. 1 от Приходните и заключителни разпоредби на Закона за
предучилищно и училищно образование, Общинският съвет

РЕШИ
Определя Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр. Попово като второстепенен разпоредител с бюджет в Община Попово с численост
61,14 щатни бр., считано от 01.08.2016 г.
Колеги, имате думата за въпроси по докладната записка. Няма. Преминаваме
към гласуване по тази точка. Който е съгласен с направеното предложение за решение
моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

-

29
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 157
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 10 от Закона за публичните
финнаси и §10, ал. 1 от Приходните и заключителни разпоредби на Закона за
предучилищно и училищно образование, Общинският съвет

РЕШИ
Определя Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”
гр. Попово като второстепенен разпоредител с бюджет в Община Попово с численост
61,14 щатни бр., считано от 01.08.2016 г.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Кандидатстване на Община Попово с проектно предложение за подобряване на
образователната инфраструктура на ПГСС „Никола Пушкаров” по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с номер BG16RFOP001-3.002
„Подкрепа за професионалните училища в Република България” по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
Нашата комисия с пет гласа „за“ подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Проекта за решение по тази точка гласи следното:
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На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местнаа администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Предназначението на сградите на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово, обект
на инервенция по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на
Професионална гимназия „Никола Пушкаров” гр. Попово” няма да бъде променяно за
период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. Преминаваме
гласуване на решението. Който е съгласен с така направеното предложение за решение,
моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 158
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за
местното самоуправление и местнаа администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Предназначението на сградите на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово, обект
на инервенция по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на
Професионална гимназия „Никола Пушкаров” гр. Попово” няма да бъде променяно за
период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост и отдаване под аренда на общинска земеделска земя.
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 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 по точка 6 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Колеги, зачитам проекта за решение:
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 51, ал. 3 от
НРПУРОИ, чл. 12, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост в община Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка А, с имотите описани в
т.2.
2. Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, за срок от 35
стопански години, считано от стопанска 2016/17г, за създаване на трайни насаждениялозя, в имоти, както следва:
Имот
№

НМ

Площ
дка

НТП

Кат.

Медовина

077104

13,162 Др.селскост. т-я

4

Медовина

051022

39,119 Др.селскост. т-я

4

АОС
12975/ вп.103
том.8/16г
12974/ вп.102
том.8/16г

Местност
Узунжал
Узунжал

3. Началната тръжна цена да бъде определена съгласно чл.8, ал.4, т.1 от Наредбата за
определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, приета
от ОбС-Попово
Имате думата за въпроси. Няма въпроси. Преминаваме към гласуване по
точката.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
17

24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 159
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка чл. 51, ал. 3 от
НРПУРОИ, чл. 12, ал. 2 от Закона за виното и спиртните напитки, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост в община Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка А, с имотите описани в
т.2.
2. Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен
търг с явно наддаване за отдаване под аренда на общинска земеделска земя, за срок от 35
стопански години, считано от стопанска 2016/17г, за създаване на трайни насаждениялозя, в имоти, както следва:
НМ

Имот
№

Площ
дка

НТП

Кат.

Медовина

077104

13,162 Др.селскост. т-я

4

Медовина

051022

39,119 Др.селскост. т-я

4

АОС
12975/ вп.103
том.8/16г
12974/ вп.102
том.8/16г

Местност
Узунжал
Узунжал

3. Началната тръжна цена да бъде определена съгласно чл.8, ал.4, т.1 от Наредбата за
определяне на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, приета
от ОбС-Попово
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 чруз
публичен търг.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
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
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
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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“.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 7 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение:
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
Медовина
Медовина
Медовина
Медовина
Медовина
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

Имот №
Площ Кат
77083
0,576
4
77093
0,743
4
77098
0,689
4
77103
1,605
4
77107
0,419
4
57649.114.384
1,366
4
57649.114.177
2,105
4
57649.114.165
0,699
4
57649.114.164
0,640
4
57649.114.163
0,590
4
57649.113.223
0,583
4
57649.112.418
0,550
4
57649.114.178
0,613
4
57649.114.179
0,261
4
57649.114.162
0,394
4
57649.114.161
0,328
4
57649.114.160
0,465
4
57649.114.134
1,094
4
57649.114.133
1,000
4
57649.114.132
0,916
4

НТП
нива
нива
нива
из.нива
нива
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
2874
184
2875
223
2876
220
2864
460
2877
140
12972
501
12971
772
12970
247
12969
226
12968
208
12276
233
12959
237
12960
215
12961
91
12967
122
12966
102
12965
147
12964
354
12963
323
12962
296
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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
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 160
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
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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
Медовина
Медовина
Медовина
Медовина
Медовина
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово

Имот №
Площ Кат
77083
0,576
4
77093
0,743
4
77098
0,689
4
77103
1,605
4
77107
0,419
4
57649.114.384
1,366
4
57649.114.177
2,105
4
57649.114.165
0,699
4
57649.114.164
0,640
4
57649.114.163
0,590
4
57649.113.223
0,583
4
57649.112.418
0,550
4
57649.114.178
0,613
4
57649.114.179
0,261
4
57649.114.162
0,394
4
57649.114.161
0,328
4
57649.114.160
0,465
4
57649.114.134
1,094
4
57649.114.133
1,000
4
57649.114.132
0,916
4

НТП
нива
нива
нива
из.нива
нива
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
2874
184
2875
223
2876
220
2864
460
2877
140
12972
501
12971
772
12970
247
12969
226
12968
208
12276
233
12959
237
12960
215
12961
91
12967
122
12966
102
12965
147
12964
354
12963
323
12962
296

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.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2016 г. – имоти в регулация и земеделска земя.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
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
С пет гласа ЗА 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
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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“.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 8 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл.14, ал.1 от Закона
за общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016г.
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
Две помещения на първи етаж в сграда с идентификатор 57649.503.3780.1 по
кадастрална карата на гр.Попово, бул.„България”№85, собственост на Общината по
АОС 1802; терен за монтаж на преместваем обект с площ 7 кв.м. в имот с
идентификатор 57649.503.2298 по КК на гр.Попово, жк. „Русаля”, собственост на
Общината по АОС 397 и двуетажна сграда с площ 220кв.м, находяща се в УПИ V,
кад.№338 от кв.23а по регулационния план на с.Водица, собственост на Общината по
АОС № 1287;
-в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Посабина
Посабина
кв.Невски
кв.Невски
Медовина
Долец
Долец
Долец

Имот №

Площ

030350
030351
57649.612.21
57649.612.22
059038
060004
060018
060020

2,701
1.390
3,782
0,341
10,480
1,829
1,800
1,356

Кат

НТП

АОС

3

нива

11223

3

нива

11224

3

нива

10422

3

нива

10421

4

из.нива

10429

6

нива

3589

6

нива

3591

6

нива

3592

Имате думата за въпроси и разисквания по точката. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на проекта за решение.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО :
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев

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

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

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ №161
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл.14, ал.1 от Закона
за общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016г.
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
Две помещения на първи етаж в сграда с идентификатор 57649.503.3780.1 по
кадастрална карата на гр.Попово, бул.„България”№85, собственост на Общината по
АОС 1802; терен за монтаж на преместваем обект с площ 7 кв.м. в имот с
идентификатор 57649.503.2298 по КК на гр.Попово, жк. „Русаля”, собственост на
Общината по АОС 397 и двуетажна сграда с площ 220кв.м, находяща се в УПИ V,
23

кад.№338 от кв.23а по регулационния план на с.Водица, собственост на Общината по
АОС № 1287;
-в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Посабина
Посабина
кв.Невски
кв.Невски
Медовина
Долец
Долец
Долец

Имот №
030350
030351
57649.612.21
57649.612.22
059038
060004
060018
060020

Площ
2,701
1.390
3,782
0,341
10,480
1,829
1,800
1,356

Кат

НТП

АОС

3

нива

11223

3

нива

11224

3

нива

10422

3

нива

10421

4

из.нива

10429

6

нива

3589

6

нива

3591

6

нива

3592

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2016 г. Одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти.
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово.
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
С пет гласа ЗА 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 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“.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 8 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
УПИ ІІІ, кад.№322 от кв.47 по регулационния план на с.Осиково и ПИ кад.№195
от кв.18 по регулационния план на с.Цар Асен, ведно със застроените в него сгради.
2.Одобрява начална продажна цена :
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- 2 171.50 лева за УПИ ІІІ, кад.№322 от кв.47 по регулационния план на
с.Осиково с площ 780 кв.м. собственост на Общината по АОС 289/28.09.98г. Цената е
без ДДС.
- 6 738 лева за ПИ кад.№195 от кв.18 по регулационния план на с.Цар Асен с
площ 1 475 кв.м., ведно със застроените в него две жилищни сгради, лятна кухня, гараж
и склад собственост на Общината по АОС 1466/17.03.08г. Цената е без ДДС.
Колеги, имате думата за въпроси. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на
решението. Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 162
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
УПИ ІІІ, кад.№322 от кв.47 по регулационния план на с.Осиково и ПИ кад.№195
от кв.18 по регулационния план на с.Цар Асен, ведно със застроените в него сгради.
2.Одобрява начална продажна цена :
- 2 171.50 лева за УПИ ІІІ, кад.№322 от кв.47 по регулационния план на
с.Осиково с площ 780 кв.м. собственост на Общината по АОС 289/28.09.98г. Цената е
без ДДС.
- 6 738 лева за ПИ кад.№195 от кв.18 по регулационния план на с.Цар Асен с
площ 1 475 кв.м., ведно със застроените в него две жилищни сгради, лятна кухня, гараж
и склад собственост на Общината по АОС 1466/17.03.08г. Цената е без ДДС.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Прекратяване на съсобственост между община Попово и Антоний Веселинов
Атанасов в УПИ ХІХ, кад. № 502 от кв. 65 по регулационния план на с. Медовина,
чрез изкупуване частта на Общината.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово.
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
С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по т. 10 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Колеги, зачитам Ви 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 ХІХ кад.№502 от кв.65 по регулационния план на с.Медовина,
чрез продажба частта на Общината по АОС 1985/15.08.16г. на Антоний Веселинов
Атанасов, представляваща: 20 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към
Урегулиран поземлен имот ХІХ.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в
размер на 65 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след
извършване на всички дължими плащания от съсобственика.
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Колеги, имате думата за въпроси. Не виждам желаещи. Преминаваме към
гласуване. Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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ЗА
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ЗА
ЗА
-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване ОбС Попово прие

РЕШЕНИЕ № 163
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 ХІХ кад.№502 от кв.65 по регулационния план на с.Медовина,
чрез продажба частта на Общината по АОС 1985/15.08.16г. на Антоний Веселинов
Атанасов, представляваща: 20 кв.м. дворно място придаващо се по регулация към
Урегулиран поземлен имот ХІХ.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в
размер на 65 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 единадесета точка от Дневния ред.
11.Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху сграда читалище с.
Ковачевец на Читалищно настоятелство на НЧ „Познай себе си – 1893“ с.
Ковачевец.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
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. 11 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Тук имам
няколко технически въпроса, които ще развия при питането.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
Ние също единодушно с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предлагам преди да прочета самото решение да дам думата за въпросите, които
има г-н Гущанов и да се опитаме да направим редакция, която е предложена от кмета
на с. Ковачевец по отношение на самото решение. Ще искам съдействие от юристите,
ако може.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Пак казвам въпроса е чисто технически. Не можахме трима юриста да достигнем
до становище на заседанието на комисията. Тъй като имаме учредено безвъзмездно
право на ползване на основание §4 от преходните и заключителни разпоредби от
Закона за народните читалища, то следва ли да учредяваме ново право на ползване,
като мотивите за този въпрос са следните: С §4 от преходните и заключителни
разпоредби от Закона за народните читалища – държавата и общините се задължават по
ЗОС и ЗДС да предоставят на НЧ право на безвъзмездно ползване върху сградите и
имотите, които са им били дадени за осъществяване на читалищна дейност до
влизането на Закона в сила. Тоест самия закон не конкретизира характера на
собствеността дали е публична, дали е частна, като това право се погасява единствено в
случаи на прекратяване на Читалището. Какво правим, ако това право действително не
е погасено? Реално ще учредим още едно право върху съществуващото право. Ето това
не можахме да си отговорим на този въпрос. Продължих да търся. Все още нямам
отговор на въпроса. Продължава да ми се струва, че ще има две права, тъй като първото
право не е погасено.
Добрин Добрев – юрисконсулт при община Попово
Ние както разговаряхме има налице изготвен такъв Анекс, с който предишния
договор е прекратен. Тъй като в самия договор е цитирана сграда публична общинска
собственост.
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Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Съгласен съм с г-н Добрев. Другото ни предложение беше да изменим
съществуващото право, но след като има сключен Анекс, нека Анекса да ползваме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
При мен има едно предложение за корекция в решението. Някъде в решението
трябва да бъде включено логото на проекта, а именно „Ремонт и обновяване на
Народно читалище „Познай себе си – 1893“ с. Ковачевец“. Моля за помощ къде точно в
решението да бъде записано за да отговорим на изискванията на Управляващия орган,
тъй като това е изрично тяхно изискване.
Добрин Добрев – юрисконсулт при община Попово
Предлагаме следния текст: За читалищни нужди учредява безвъзмездно право на
ползване на читалищно настоятелство на НЧ „Познай себе си – 1893” с.Ковачевец за
реализиране на проект „Ремонт и обновяване на Народно читалище „Познай себе си –
1893“ с. Ковачевец, върху имот частна общинска собственост представляващ:
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл .47, ал. 5
от НРПУРОИ, във връзка с §4 от ПЗР на ЗНЧ, Общинският съвет

РЕШИ
1. За читалищни нужди учредява безвъзмездно право на ползване на читалищно
настоятелство на НЧ „Познай себе си – 1893” с.Ковачевец за реализиране на проект
„Ремонт и обновяване на Народно читалище „Познай себе си – 1893“ с. Ковачевец,
върху имот частна общинска собственост представляващ:
Сграда Читалище с площ 498 кв.м., находяща се в УПИ ІІІ от кв.45 по
регулационния план на с.Ковачевец, собственост на община Попово по АОС
1986/22.08.2016г.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване.
Имате ли въпроси?
Николай Черкезов – общински съветник
Въпросът ми е пак технически. Вземаме решение да се учреди безвъзмездно
право на ползване. Сключваме договор и с точка3. Даваме съгласие Читалищното
настоятелство да кандидатства по проект със съответния текст. Мисля, че ще бъде по
ясно и последователно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз мисля, че те са кандидатствали. Но ние на предната сесия сме дали такова
съгласие за кандидатстване.
Николай Черкезов – общински съветник
Добре, оттеглям предложението.
Валентин Витанов – общински съветник
Само една препоръка - по принцип винаги има лого на бенефициента, на този
който финансира, а най-отдолу се изписва оперативната програма, по която се действа,
на всяка една страница трябва да го има.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме ли други предложения или въпроси. Няма. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с предложения проект за решение, моля да гласува.
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ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване ОбС Попово прие

РЕШЕНИЕ № 164
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл .47, ал. 5
от НРПУРОИ, във връзка с §4 от ПЗР на ЗНЧ, Общинският съвет

РЕШИ
1. За читалищни нужди учредява безвъзмездно право на ползване на читалищно
настоятелство на НЧ „Познай себе си – 1893” с.Ковачевец за реализиране на проект
„Ремонт и обновяване на Народно читалище „Познай себе си – 1893“ с. Ковачевец,
върху имот частна общинска собственост представляващ:
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Сграда Читалище с площ 498 кв.м., находяща се в УПИ ІІІ от кв.45 по
регулационния план на с.Ковачевец, собственост на община Попово по АОС
1986/22.08.2016г.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2016г. с част от имот публична общинска
собственост, за отдаване под наем.
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 пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 12 подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 4, чл. 14, ал. 7 от
ЗОС, чл. 5А, ал. 5, чл. 12а, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.А с:
Помещение с площ 100 кв.м. намиращо се на втори етаж на сграда с идентификатор
57649.503.848.1 по кадастрална карта на гр.Попово, ул.”6ти септември” №8А.,
собственост на Общината по АОС 434/11.07.01г.
2. Определя срок за отдаването под наем - 5/пет/години.
Имате думата за въпроси. Няма.Преминаваме към гласуване. Гласуването е
поименно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да
гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев

ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
31

11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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ОТСЪСТВА
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НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 165
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 4, чл. 14, ал. 7 от
ЗОС, чл. 5А, ал. 5, чл. 12а, ал. 1 и ал. 2 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.А с:
Помещение с площ 100 кв.м. намиращо се на втори етаж на сграда с идентификатор
57649.503.848.1 по кадастрална карта на гр.Попово, ул.”6ти септември” №8А.,
собственост на Общината по АОС 434/11.07.01г.
2. Определя срок за отдаването под наем - 5/пет/години.
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 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
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗЪРЖАЛ СЕ нашата комисия 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“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 13 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Като
направихме искане да бъдат извършени промени в докладните записки съответно
вместо – Приема изменение и допълнение в Наредбата да стане Приемане на Наредба
за изменение и допълнение на Наредба…. И както следва там с параграфи. Виждам, че
това е направено. Това беше само.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, наистина са раздадени корекцията в заглавията на Наредбите, Позволете
да Ви прочета проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 82, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл.
8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменения и допълнения на 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, както следва:
§ 1. Чл. 17, ал. 2 се изменя, както следва; „Кметът на общината представя
проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност по реда на Раздел
V в срок не по-късно от срока за внасяне на окончателния проект на бюджет в
общинския съвет, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни
предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за
масово осведомяване.”
§ 2. В чл. 17 се добавя нова ал. 8: „В случай, че общината е в процедура по
финансово оздравяване кметът изпраща проекта на бюджет на общината за
съгласуване от министъра на финансите.”
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се добавя ново изречение второ: „При разглеждането от
общинския съвет на бюджета на общината, в случай че тя е в процедура по
финансово оздравяване, се обсъжда и становището на министъра на финансите по
проекта на бюджет на общината.”
§ 4. Чл. 18, ал. 6, т. 1 се изменя, както следва: „максималния размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета
на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат
да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения.”
§ 5. Чл. 18, ал. 6, т. 2 се изменя, както следва: „максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да
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надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения.”
§ 6. Чл. 27, ал. 8 се изменя, както следва: „С наредбата по чл. 82, ал. 1 се
определят условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и
контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните
финанси.”
§ 7. В чл. 33 се добавя нова ал. 5 В случай, че общината изпадне във
финансови затруднения прилага разпоредбите на Глава осма „А” Общини с
финансови затруднения от Закона за публичните финанси.
§ 8. Чл. 34, ал. 1 се изменя, както следва: „Кметът на общината изготвя
годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет,
придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася
за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва
финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за
приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за
заверка на годишния финансов отчет на общината.”
§ 9. Чл. 34, ал. 5 се изменя, както следва: „Общинският съвет след
обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на
годината, следваща отчетната година.”
Въпроси имате ли? Корекциите са направени. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение
за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ №166
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 82, ал. 1 от Закона за
публичните финанси, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл.
8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменения и допълнения на 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, както следва:
§ 1. Чл. 17, ал. 2 се изменя, както следва; „Кметът на общината представя
проекта на бюджет за публично обсъждане от местната общност по реда на Раздел
V в срок не по-късно от срока за внасяне на окончателния проект на бюджет в
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общинския съвет, като оповестява датата на обсъждането най-малко 7 дни
предварително на интернет страницата на общината и в местните средства за
масово осведомяване.”
§ 2. В чл. 17 се добавя нова ал. 8: „В случай, че общината е в процедура по
финансово оздравяване кметът изпраща проекта на бюджет на общината за
съгласуване от министъра на финансите.”
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се добавя ново изречение второ: „При разглеждането от
общинския съвет на бюджета на общината, в случай че тя е в процедура по
финансово оздравяване, се обсъжда и становището на министъра на финансите по
проекта на бюджет на общината.”
§ 4. Чл. 18, ал. 6, т. 1 се изменя, както следва: „максималния размер на новите
задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината по бюджета
на общината, като наличните към края на годината задължения за разходи не могат
да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения.”
§ 5. Чл. 18, ал. 6, т. 2 се изменя, както следва: „максималния размер на
ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през годината, като
наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да
надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за
последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи,
финансирани за сметка на помощи и дарения.”
§ 6. Чл. 27, ал. 8 се изменя, както следва: „С наредбата по чл. 82, ал. 1 се
определят условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и
контрол на показателите по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 и ал. 6 от Закона за публичните
финанси.”
§ 7. В чл. 33 се добавя нова ал. 5 В случай, че общината изпадне във
финансови затруднения прилага разпоредбите на Глава осма „А” Общини с
финансови затруднения от Закона за публичните финанси.
§ 8. Чл. 34, ал. 1 се изменя, както следва: „Кметът на общината изготвя
годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет,
придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджетна година го внася
за приемане от общинския съвет. В случаите, когато Сметната палата извършва
финансов одит на годишния отчет на общината, кметът на общината внася за
приемане одитирания отчет заедно с одитното становище на Сметната палата за
заверка на годишния финансов отчет на общината.”
§ 9. Чл. 34, ал. 5 се изменя, както следва: „Общинският съвет след
обсъждането по ал. 4 приема отчета по ал. 1 не по-късно от 30 септември на
годината, следваща отчетната година.”
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14.Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и училищата на
територията на Община Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Георги Георгиев – Председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
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Нашата комисия по т. 14 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
С пет гласа ЗА единодушно нашата комисия подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – Председател на ОбС Попово
Преди да Ви дам думата за изказвания и въпроси ще Ви зачета проекта за
решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на
изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11 ал. 3, чл. 15 ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и
училищата на територията на Община Попово.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения.
Никола Джамбазов – общински съветник
Тази Наредба наистина е необходима, за да се уреди приема на децата в детската
градина. Аз имам два въпроса, които са, единия въпрос е от кога влиза в сила тази
наредба след като я приемем и другия въпрос е тук ми направи впечетление за
оценяването при кандидатстване при точките има една точка, които се дават на деца от
семейства, които един от родителите работи в системата на образованието – една точка
в повече. Да го коментираме това. Ако може. Какво налага това нещо.
Атанас Атанасов – ръководител Звено „Образование“
Наредбата ще влезе в сила, тогава когато Вие я приемете и тя стане факт.
Защо даваме една точка на деца, които са на педагози. Когато двамата родители
са педагози в други населени места и пътуват сутрин рано би следвало да могат да
посетят най-близката градина. Защото като приете наредбата ще видите ние сме
указали едни срокове, в които всички родители, които желаят да запишат децата си
независимо дали в 1,2,3 или 4 възрастова група трябва да спазят определени срокове.
Заради това сме сложили един приоритет на колегите педагози.
Никола Джамбазов – общински съветник
Наредбата е изключително важна, ще я подкрепя. Щом влиза в сила след нашето
приемане, доколкото знам тази Наредба № 7 все още не е одобрена, да не би да стане
някакво преплитане с тази наредба. Не е ли по-добре първо да одобрят новата Наредба
7 и след това да одобрим тази.
Атанас Атанасов – ръководител Звено „Образование“
Двете наредби са коренно различни. Наредба № 7 е за нормите за пълняемост на
групите. А тази наредба е за записване, отписване и преместване на деца в ДГ.
Сложили сме и училища, защото те също могат да приемат 5 и 6 годишните на
обучение.
Георги Георгиев – Председател на ОбС Попово
Други уточняващи въпроси има ли по тази докладна? Няма. Преминаваме към
гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да
гласува.
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 167
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на
изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11 ал. 3, чл. 15 ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и
училищата на територията на Община Попово.
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
15.Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Попово.
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 т. 15 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
С пет гласа ЗА единодушно нашата комисия подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – Председател на ОбС Попово
Позволете ми да Ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на
изискванията на чл. 75-76 от АПК и чл. 8, чл. 11 ал. 3, чл. 15 ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Попово.
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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:
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 168
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на
изискванията на чл. 75-76 от АПК и чл. 8, чл. 11 ал. 3, чл. 15 ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
Закона за нормативните актове, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и
центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община Попово.
Преминаваме към работа по шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за разполагане и премахване на
преместваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от
ЗУТ
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 пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 16 подкрепя проекта за решение с направените
корекции.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1,
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет

РЕШИ
Приема наредба за изменение на Наредба за разполагане и премахване на преместваеми
обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ, както следва:
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§ 1. Чл. 4 придобива следната редакция: Разполагането на всеки преместваем обект,
предмет на тази Наредба се определя с издаване на разрешение за поставяне.
§ 2. чл. 5 придобива следната редакция: /1/ Преместваеми обекти в имоти общинска и
държавна собственост се поставят на места, определени по схеми с указан начин на
поставянето им.
/2/ Преместваеми обекти в имоти частна собственост се поставят на места определени в
скица с указан начин на поставянето им.
§ 3. В чл. 6 отпада текста „в двуседмичен срок от датата на внасянето им”.
§ 4. Чл. 8 придобива следната редакция: Скицата за поставяне на обекти върху имоти
частна собственост, се издава от главния архитект на общината и трябва да отговаря на
нормативните изисквания за застрояване в урегулиран поземлен имот по отношение на сервитут,
височина и плътност на застрояване.
§ 5. В чл. 9, ал. 1 след текста „Преди да се внесе за одобряване схемата” се добавя „или
скицата”
§ 6. В чл. 9, ал. 2 „Отдел „Управление на собствеността” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”.
§ 7. В чл. 10, ал. 1 след „Изменения в схемите” се добавя „и скиците”.
§ 8. В чл. 15, ал. 1 „Дирекция „ТСУ и Е” се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ”
§ 9. В чл. 15, ал. 2 „Отдел „УС” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”.
§ 10. В чл. 16 „Отдел „УС” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”.
§ 11. В чл. 17, т. 2 „Отдел „УС” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”.
§ 12. В чл. 19 „Дирекция „ТСУ и Е” се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ”.
§ 13. В чл. 20, ал. 1 „Дирекция „ТСУ и Е” се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ”.

Колеги, имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи.
Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 169
На основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1,
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет

РЕШИ
Приема наредба за изменение на Наредба за разполагане и премахване на преместваеми
обекти за търговия и други обслужващи дейности, съгласно чл. 56 от ЗУТ, както следва:
§ 1. Чл. 4 придобива следната редакция: Разполагането на всеки преместваем обект,
предмет на тази Наредба се определя с издаване на разрешение за поставяне.
§ 2. чл. 5 придобива следната редакция: /1/ Преместваеми обекти в имоти общинска и
държавна собственост се поставят на места, определени по схеми с указан начин на
поставянето им.
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/2/ Преместваеми обекти в имоти частна собственост се поставят на места определени в
скица с указан начин на поставянето им.
§ 3. В чл. 6 отпада текста „в двуседмичен срок от датата на внасянето им”.
§ 4. Чл. 8 придобива следната редакция: Скицата за поставяне на обекти върху имоти
частна собственост, се издава от главния архитект на общината и трябва да отговаря на
нормативните изисквания за застрояване в урегулиран поземлен имот по отношение на сервитут,
височина и плътност на застрояване.
§ 5. В чл. 9, ал. 1 след текста „Преди да се внесе за одобряване схемата” се добавя „или
скицата”
§ 6. В чл. 9, ал. 2 „Отдел „Управление на собствеността” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”.
§ 7. В чл. 10, ал. 1 след „Изменения в схемите” се добавя „и скиците”.
§ 8. В чл. 15, ал. 1 „Дирекция „ТСУ и Е” се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ”
§ 9. В чл. 15, ал. 2 „Отдел „УС” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”.
§ 10. В чл. 16 „Отдел „УС” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”.
§ 11. В чл. 17, т. 2 „Отдел „УС” се изменя на „Дирекция „ФСДУС”.
§ 12. В чл. 19 „Дирекция „ТСУ и Е” се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ”.
§ 13. В чл. 20, ал. 1 „Дирекция „ТСУ и Е” се изменя на „Дирекция „ТСУЕТ”.

Преминаваме към работа по седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Приемане на Наредба за Изменение и допълнение на Наредбата за определяне
на базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
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
С пет гласа ЗА 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 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“.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 17 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Виждам, че са извършени корекциите, които имахме предвид отново в заглавието на
решението и имахме предложение в § 5, чл. 7 ал. 2 да придобие редакция „ Актовете,
установяващи нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на
общината“. Предишната редакция беше „ и от специалисти от Дирекция ФСДУС“. Тази
промяна се налага от това, че чл. 80 от ЗОС е отпаднал и в момента прилагаме общия
ред от ЗАН, където е определено, че единствено актовете се съставят от длъжностни
лица определени от кмета на общината. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1,
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет
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РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на
базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, както следва:
§ 1. чл. 2, ал. 1 придобива следната редакция: Наемната цена на жилищата се
определя за 1 кв. м площ съобразно зоната, в която жилището попада, конструкцията на
сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото му изложение
и благоустройствено съоръжаване.
§ 2. чл. 2, ал. 2, изречение първо придобива следата редакция: Основната наемна
цена за 1 кв. м площ е 0,50 лв. и се отнася за жилище със следните показатели:
§ 3. чл. 2, ал. 3 придобива следната редакция: за жилищата в кв. “Надежда”
наемната цена е 0,30 лв. за 1 кв. м площ.
§ 4. Ред А от таблицата „Приложение 1” към чл. 3 от наредбата придобива
следната редакция:
А

Местонахождение на жилищата според зоната, в която
попадат:

1.
2.

ІІ зона
ІІІ зона

5%
10%

-

§ 5. Чл. 7, ал.2 придобива следната редакция: Актовете, установяващи
нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.
§ 6. В чл.8 ал.1 отпада текста „според вида и категорията на земята”.
§ 7. В чл.8 ал.1 таблицата с цените придобива следната редакция:
ниви
лв/дка/год
Населено място

Априлово
Баба Тонка
Берковски
Бракница
Водица
Гагово
Глогинка
Горица
Долец
Долна Кабда
Дриново
Еленово
Заветно
Зараево
З.Стояново
Звезда
Иванча
Кардам
Ковачевец
Козица
Конак

ЕКАТТЕ

00566
02021
03931
06046
11716
14307
15103
16081
21937
22109
23738
27259
30079
30332
30404
30449
32189
36470
37469
37748
38193

35
35
25
25
35
45
35
25
25
25
40
45
25
40
30
35
25
45
40
30
30

Съществуващи
трайни
насаждения.
лв/дка/год

25
25
20
20
20
25
25
20
20
20
20
25
20
25
20
20
20
25
25
20
20

Изоставена
нива
лв/дка/год

Новосъздадени
трайни насаждения
за добив на ценна
дървесина
лв/дка/год

Храсти
лв/дка/год

14
14
10
10
14
18
14
10
10
10
16
18
10
16
12
14
10
18
16
12
12

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Ломци
Манастирица
Марчино
Медовина
Осиково
Паламарца
Помощица
Попово
Посабина
Садина
Светлен
Славяново
Тръстика
Цар Асен

44286
47007
47411
47634
54208
55213
57501
57649
57875
65067
65557
67091
73376
78077

40
25
30
40
35
35
30
50
35
35
35
30
45
35

25
20
20
25
25
25
20
25
20
20
20
20
25
20

16
10
12
16
14
14
12
20
14
14
14
12
18
14

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

§ 8. Чл.8 ал.2 придобива следната редакция: За пустеещи и необработваеми
повече от 2 години земи цената е 3,75 лв. на декар за първите 2 години от подписване
на договора.
§ 9. В чл.8, ал.4, т.1 „Лозови насаждения” последното изречение се променя
както следва:
- за оставащия период на плододаване- 46 лв/дка.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения.
Никола Джамбазов – общински съветник
В началото пишете, че са дадени препоръки в одитния доклад, можехте
спокойно да сложите някои от тези препоръки за малко повече тежест към основанията.
Интересува ме какво налага промяната на цените. До сега са били според вида и
категорията, сега вече стават …….няма значение каква е категорията, еднакви са
цените. Другият ми въпрос касае тези новосъздадени трайни насъждения за добив на
трайна дървесина. А ако насъжденията не са за добив на ценна дървесина, а са само за
дървесина пак ли са по тази графа оценките? Това са ми въпросите.
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Промяната на Наредбата е във връзка с практиката, която се прилага в
РБългария. По принцип Областна служба Земеделие представя арендните плащания,
минималните, по землища. И затова нашата наредба се съобразява с това, каквато е
практиката и с арендните плащания. А по отношение на дървесината, наредбата е
съобразена със спецификата на община Попово. Ние имаме такива масиви за създаване
на ценна дървесина. До сега никой не е проявявал инвестиционно намерение просто да
вземе земя под наем и да засажда друг дървесен вид. Ако има такива искания от някого
ще направим промени.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
42

7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 170
На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1,
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на
базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество, както следва:
§ 1. чл. 2, ал. 1 придобива следната редакция: Наемната цена на жилищата се
определя за 1 кв. м площ съобразно зоната, в която жилището попада, конструкцията на
сградата, разположението на жилището във височина, преобладаващото му изложение
и благоустройствено съоръжаване.
§ 2. чл. 2, ал. 2, изречение първо придобива следата редакция: Основната наемна
цена за 1 кв. м площ е 0,50 лв. и се отнася за жилище със следните показатели:
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§ 3. чл. 2, ал. 3 придобива следната редакция: за жилищата в кв. “Надежда”
наемната цена е 0,30 лв. за 1 кв. м площ.
§ 4. Ред А от таблицата „Приложение 1” към чл. 3 от наредбата придобива
следната редакция:

А

Местонахождение на жилищата според зоната, в която
попадат:

1.
2.

ІІ зона
ІІІ зона

5%
10%

-

§ 5. Чл. 7, ал.2 придобива следната редакция: Актовете, установяващи
нарушенията се съставят от длъжностни лица, определени от кмета на общината.
§ 6. В чл.8 ал.1 отпада текста „според вида и категорията на земята”.
§ 7. В чл.8 ал.1 таблицата с цените придобива следната редакция:
ниви
лв/дка/год
Населено място

Априлово
Баба Тонка
Берковски
Бракница
Водица
Гагово
Глогинка
Горица
Долец
Долна Кабда
Дриново
Еленово
Заветно
Зараево
З.Стояново
Звезда
Иванча
Кардам
Ковачевец
Козица
Конак
Ломци
Манастирица
Марчино
Медовина
Осиково
Паламарца
Помощица
Попово
Посабина
Садина
Светлен

ЕКАТТЕ

00566
02021
03931
06046
11716
14307
15103
16081
21937
22109
23738
27259
30079
30332
30404
30449
32189
36470
37469
37748
38193
44286
47007
47411
47634
54208
55213
57501
57649
57875
65067
65557

35
35
25
25
35
45
35
25
25
25
40
45
25
40
30
35
25
45
40
30
30
40
25
30
40
35
35
30
50
35
35
35

Съществуващи
трайни
насаждения.
лв/дка/год

25
25
20
20
20
25
25
20
20
20
20
25
20
25
20
20
20
25
25
20
20
25
20
20
25
25
25
20
25
20
20
20

Изоставена
нива
лв/дка/год

Новосъздадени
трайни насаждения
за добив на ценна
дървесина
лв/дка/год

Храсти
лв/дка/год

14
14
10
10
14
18
14
10
10
10
16
18
10
16
12
14
10
18
16
12
12
16
10
12
16
14
14
12
20
14
14
14

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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Славяново
Тръстика
Цар Асен

67091
73376
78077

30
45
35

20
25
20

12
18
14

17
17
17

10
10
10

§ 8. Чл.8 ал.2 придобива следната редакция: За пустеещи и необработваеми
повече от 2 години земи цената е 3,75 лв. на декар за първите 2 години от подписване
на договора.
§ 9. В чл.8, ал.4, т.1 „Лозови насаждения” последното изречение се променя
както следва:
- за оставащия период на плододаване- 46 лв/дка.
Преминаваме към работа по осемнадесета точка от Дневния ред.
18. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за рекламната дейност на
територията на община Попово
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община 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 точка 18 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1,
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Попово, както следва:
§ 1. чл. 25, ал. 1, т. 1 придобива следната редакция: Документ за собственост,
придружен от писмено съгласие на собственика на сградата, обекта, съоръжението
или терена, където ще се разполагат РИЕ или писмен договор за наем на заетата част
от сградата, обекта, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.
§ 2. чл. 25, ал. 2, т.4 придобива следата редакция:
С решение на общото
събрание на собствениците при сгради с режим на етажна собственост при спазване
изискванията на Закона за управление на етажната собственост.
§ 3. чл. 30, ал. 4 придобива следната редакция: За издадените разрешения на
монтаж/поставяне/ на РИЕ в Община Попово, в Дирекция “ТСУЕТ” се води специален
регистър.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи. Преминаваме
към гласуване на решението. Който е съгласен с така направеното предложение за
решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 171
На основание чл. 21 ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, т.23, от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1,
чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за рекламната дейност
на територията на община Попово, както следва:
§ 1. чл. 25, ал. 1, т. 1 придобива следната редакция: Документ за собственост,
придружен от писмено съгласие на собственика на сградата, обекта, съоръжението
или терена, където ще се разполагат РИЕ или писмен договор за наем на заетата част
от сградата, обекта, съоръжението или терена, където ще се разполагат РИЕ.
§ 2. чл. 25, ал. 2, т.4 придобива следата редакция:
С решение на общото
събрание на собствениците при сгради с режим на етажна собственост при спазване
изискванията на Закона за управление на етажната собственост.
§ 3. чл. 30, ал. 4 придобива следната редакция: За издадените разрешения на
монтаж/поставяне/ на РИЕ в Община Попово, в Дирекция “ТСУЕТ” се води специален
регистър.
Преминаваме към работа по деветнадесета точка от Дневния ред.
19.Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост рибарници «Водица» 4 броя в землището на с. Водица и продължаване
на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска собственост яз.
«Каваците» в землището на гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
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
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 19 с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Аз
съм си направил отвод – подал съм декларация.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1,т. 3, чл. 61-67, чл. 78 от Закона за водите,,
Общинският съвет
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РЕШИ
o Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на
«Разрешителното за ползване на воден обект» за обект публична общинска
собственост рибарници „Водица” – 4бр. разположени върху имоти с
кадастрални номера: №000476, № 000471, № 000473, № 000475 и водостопанско
съоръжение/предпазни диги имоти с кадастрални номера: №000470, № 000472,
№ 000474, в землището на с. Водица, Община Попово, всички с ЕКАТТЕ 11716,
в местността «СУХ ПУНАР», с обща водна площ 26,921 дка и обща площ на
предпазните диги 8,255дка.
o Възлага на кмета на Община Попово да продължи действието на разрешително с
№101771/06.11.2006г., издадено от БДДР за ползване на повърхностен воден
обект - публична общинска собственост язовир „Каваците“, разположен върху
имоти с идентификатори: 57649.98.26 с площ 53,093 дка; 57649.98.25 с площ
183,429 дка; 57649.716.18 с площ 323,362 дка – всичките в землището на гр.
Попово и обща площ – 559,884 дка.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма желаещи. Преминаваме
към гласуване на решението. Който е съгласен с така направеното предложение за
решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 172
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1,т. 3, чл. 61-67, чл. 78 от Закона за водите,,
Общинският съвет

РЕШИ
o Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на
«Разрешителното за ползване на воден обект» за обект публична общинска
собственост рибарници „Водица” – 4бр. разположени върху имоти с
кадастрални номера: №000476, № 000471, № 000473, № 000475 и водостопанско
съоръжение/предпазни диги имоти с кадастрални номера: №000470, № 000472,
№ 000474, в землището на с. Водица, Община Попово, всички с ЕКАТТЕ 11716,
в местността «СУХ ПУНАР», с обща водна площ 26,921 дка и обща площ на
предпазните диги 8,255дка.
o Възлага на кмета на Община Попово да продължи действието на разрешително с
№101771/06.11.2006г., издадено от БДДР за ползване на повърхностен воден
обект - публична общинска собственост язовир „Каваците“, разположен върху
имоти с идентификатори: 57649.98.26 с площ 53,093 дка; 57649.98.25 с площ
183,429 дка; 57649.716.18 с площ 323,362 дка – всичките в землището на гр.
Попово и обща площ – 559,884 дка.
Преминаваме към работа по двадесета точка от Дневния ред.
20.Определяне представители на ОбС Попово в Областен и Общински съвет за
намаляване на риска от бедствия
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, малко предисловие. В този период в който нямахме заседание на ОбС бе
поискано от ОбС да излъчи свои представители в тези два съвета в Областния и
Общинския съвет за намаляване риска от бедствия. Тъй като нямахме заседание, аз като
председател излъчих трима представители – предложим им да бъдат те представители –
на г-н Гецов в Областния съвет и на г-н Гецов, г-н Димитров и г-н Петров в Общинския
съвет. Тъй като това беше мое временно решение и то трябва или да бъде потвърдено
или отхвърлено за да стане факт. Затова съм предложил на Вашето внимание тази
докладна записка.
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64а, ал. 2 и чл.
65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Определя Гецо Стойчев Гецов за представител на ОбС Попово в Областен
съвет за намаляване на риска от бедствия.
2. Определя Гецо Стойчев Гецов, Костадин Иванов Димитров и Драгомир
Анастасов Петров за представители на ОбС Попово в Общински съвет за намаляване на
риска от бедствия.
Имате думата. Съгласни ли сте с така направените предложения или имате други
такива. Ако няма други предложения подлагам на гласуване докладната записка. Който
е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 173
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 64а, ал. 2 и чл.
65а, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, Общинският съвет

РЕШИ
1. Определя Гецо Стойчев Гецов за представител на ОбС Попово в Областен
съвет за намаляване на риска от бедствия.
2. Определя Гецо Стойчев Гецов, Костадин Иванов Димитров и Драгомир
Анастасов Петров за представители на ОбС Попово в Общински съвет за намаляване на
риска от бедствия.
Преминаваме към работа по двадесет и първа точка от Дневния ред.
21.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
10.11.2015 – 30.06.2016 година.
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово
Знаете задължен съм на всеки шест месеца да входирам такъв отчет. Тук
комисиите нямат становища, така че ако Вие имате нещо по доклада, който сме Ви
раздали допълнително, заповядайте, имате думата.
В такъв случай Ви зачитам проекта за решение:
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, предлагам Общински съвет Попово да вземе следното
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РЕШЕНИЕ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 10.11.2015 – 30.06.2016 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите
комисии за периода 10.11.2015 – 30.06.2016 година.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 174
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, предлагам Общински съвет Попово да вземе следното

РЕШЕНИЕ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 10.11.2015 – 30.06.2016 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите
комисии за периода 10.11.2015 – 30.06.2016 година.
Преминаваме към работа по двадесет и втора точка от Дневния ред.
22. Избор на Временна комисия по конкретен повод.
Вносител: Г. Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, знаете че разискваме няколко пъти тази тема с търсене на
решение и на отговорност на г-н Димитров и в тази връзка и на последната сесия има
мотивирано предложение от моя страна за избор на Временна комисия. Временната
комисия предлагам да се състои от 5 члена. Като имаме един председател, един
секретар и трима члена. На базата документите, които ще бъдат предоставени на
комисията и на базата на техните решения, които ще ни бъдат предложени в
необходимия срок и начин, ние ще трябва да вземем решение, или те ще излязат с
решение как да реагираме от тук насетне във връзка с действията на г-н Димитров като
Управител на МБАЛ Попово, в периода в който е подписан този договор за саниране на
болницата.
Давам думата за обсъждане. Имена в комисията не са определени. Предлагам да
са пропорционално разпределени на групите съветници. И мое лично мнение е, което
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изразявам в момента е, че тъй като г-н Гецов на два пъти поставя този въпрос, моето
предложение е г-н Гецов да оглави тази комисия. Давам Ви думата.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз лично отказвам да гласувам създаване на такава комисия, както и да участвам
в такава комисия. Връщаме ме се много назад във времето, във времето на
извънредните съдилища. По правилно е да се назначи един външен одит, а не от
служител бивш, или настоящ на община Попово. До колкото знам е правен такъв одит.
Една външна фирма, която да, специалисти икономисти най-вече, защото поне аз не
съм специалист в тази област, да се установи има ли някакво икономическо
престъпление. Една външна фирма, която срещу подходящо заплащане, сигурен съм, че
няма да е малко, но тя да извърши един одит относно работата на дружеството и този
одит да излезе с едно становище – има ли нарушители, какво са нарушили и как са го
нарушили. И този доклад, ако сочи виновно поведение на който и да е управлявал
дружеството, тогава доклада да се внесе на прокуратурата. Но не смятам, че ние сме
хората, които можем да вземем становище относно виновно поведени, начин на
извършване на някакво предполагаемо престъпление, както и да посочим начина да
търсим отговорност на виновно лице. Искате да ни възложите функции, които ние няма
как да изпълняваме. Ние не сме нито Прокуратура, нито Съд. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Кьосев, аз мисля че идеята на комисията е точно такава, тя да се запознае с
документите. Вие запознати ли сте с документите, защото аз лично не съм. Има там
един договор, който е подписан, който не знаем какво съдържание има. Мисля, че е
правилно комисията да се запознае със всички документи и тя да прецени, едно от
решенията, които може да бъде е точно това – да назначи одит. Но в момента ние да
правим един излишен разход, ако комисията реши, че няма нужда от външен одит,
какъв е смисъла, след като ние вече имаме един направен одит, макар и от вътрешен
одитор. Мисля, че е редно първо ние да се запознаем с материалите и тогава да решим
как да реагираме.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз не споделям Вашите аргументи. Изложих моите. Задачите така както са
изложени- конкретно Иван Димитров, защо пък точно Иван Димитров. То трябва да се
разгледа цялата процедура. Не приемам да бъда съдник на който и да е.
Гецо Гецов – общински съветник
Аа последната сесия колегата Кънев беше отправил питане към Кмета и той
много аргументирано отговори във връзка със състоянието на болницата. Там имаме
извършен един одит от г-жа Донка Мирчева. Аз я познавам и знам, и съм убеден, че тя
съвестно си е свършила работата. В този одит има няколко констатации и аз смятам, че
тези констатации, които са установени от одита дават основание ние да не създаваме
такава комисия, защото създаването на една такава комисия във времето ще отдалечи
нещата. Тази комисия сигурно два месеца ще трябва да проверява тия документи, които
има. Още повече съгласен съм с колегата Кьосев, че ние не сме разследващи органи и
не можем да кажем – да този е извършил престъпление. Още в първата констатация на
г-жа Мирчева е записано – Управителят на „МБАЛ Попово“ ЕООД не е положил
достатъчно усилия за управление на рисковете, контрола и управление на цялостната
дейност на дружеството. Аз смятам и Ви предлагам за да излезем от тази каша да
приемем следното решение :
1. Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати изготвения одитен доклад във
връзка с управлението на д-р Иван Димитров на компетентната прокуратура за
извършване на проверка;
2. Кметът на Община Попово за следващото заседание на ОбС да предостави на
всеки общински съветник електронен носител н копие на Договор за изпълнение
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на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран резултат в
сградата на „МБАЛ – Попово“ ЕООД от 22.02.2011 г., заедно с документацията
свързана със съгласуване на извършеното саниране и годишните констативни
двустранни протоколи изготвяни на основание на чл. 3 ал. 1 т. 3 от Наредба №
РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане
на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до
енергийни спестявания в сгради – държавна и/или общинска собственост
Така, че ако назначим нов одит, в отговора си д-р Веселинов бе посочил, че тогава
външният одитор е искал да бъде гласувано кой да бъде одитора, а това са
допълнителни средства. Аз пак казвам, ние имаме един одитен доклад, който има
посочени констатации, който след като се изпрати на компетентната Прокуратура, тя
ще прецени дали да се извърши допълнително проверка, има си специализирани
органи, които да я извърншат, така че пак казвам, ние да не влизаме в ролята на
разследващи органи. Защото каквато и да е комисията, който и да я оглави и които и да
са членовете, те нямат тези компетенции, които имат органите, които се занимават с
тези въпроси. Благодаря Ви за вниманието. Това е моето предложение.
адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Гледайки задачата на комисията, която се предлага, аз не мога да не се съглася с
колегата Кьосев и с г-н Гецов. Задачата е да прецени има ли причинени имуществени
вреди от управител д-р Иван Димитров на дружеството „МБАЛ-Попово“ЕООД.
Уважаеми г-н Председател, създадем ли такава комисия ще се върнем във
времето на Народния съд. Аз не съм бил роден тогава, не искам и сега да участвам в
такава комисия. Четейки решение № 21 по протокол № 4 от 21.12.2011 г. на ОбС
Попово виждам от там, че д-р Иван Димитров е предварително обречен. Там пише – не
се освобождава от отговорност за причинени имуществени вреди на дружеството. Ами,
то тогава след като е констатирано, че има причинени имуществени вреди, защо сега е
необходимо пак такава констатация. На следващо място – има изготвен одитен доклад.
Всички знаем какво се прави с одитните доклади. Одитните доклади отиват по
направление за оценка от компетентния орган. Аз пак казвам – ние нямаме
необходимите компетенции, ако имахме необходимите компетенции, да ние сме
юристи с г-н Кьосев, но нямаме законово възлагане на следващи функции. Значи ние
как да кажем дали е виновен или невинен някой, като първо то няма да има никаква
стойност. Абсолютно никаква стойност няма да има това наше становище. Ами, ако
кажем че е невине, а пък то се окаже че има някакви щети, ние какви сме? Ние сме
общински съветници, ние си изпълняваме дейността, която ние възложена с ЗМСМА.
Аз в този закон не видях да имам разследващи функции. Разследващи функции
възлагат съвсем други закони. И пак се връщам на първото си становище. Едно време
така е станало, били са възложени разследващи функции на хора, които не са били
тогава компетентни за времето си. И въждате какво се е получило. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз искам да обобщя ситуацията, защото се получава един конфликт. Във всяко
едно заседание, когато стане въпрос за болницата, говорим че болницата е в тежко
състояние, че трябва да се търси някаква отговорност, в момента в който предприехме
някакъви стъпки, аз мисля че в момента с тази комисия ние не обвиняваме или няма да
поставяме етикети, някой виновен или не. Ние сме собственици на това предприятие. И
дотолкова, доколкото сме собственици на това предприятие ние трябва да тръгнем да
търсим има ли наистина причина за това тежко финансово състояние, което в момента е
безспорно. И като такива ние трябва да преценим да тръгнем ли да търсим от определен
човек, защото името на д-р Димитров наистина се спряга, той е така или иначе тясно
свързан с подписването на този договор, който е причината за състоянието в момента.
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Ние като собственици, няма да го обвиняваме дали е виновен или не, няма да правим
такива констатации, но да преценим дали си заслужава да предвижим по-нататък
документи. Мисля си, че това е функцията на тази комисия. Може и да греша, но
според мен не можем да останем безучастно, при условие че има и най-малки
съмнения. Ние като собственици не трябва да оставяме това положение така. Това е
моето мнение. Все пак ние това ще го поставим на гласуване. Всеки ще изрази
мнението си.
адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Г-н Председател, за последно вземам думата. Само пак да кажа, г-н Гецов
предложи всички съветници да бъдат запознати с договора и някакви отчети там да се
представят на следващото заседание. Имаме изготвен одитен доклад. Има предложение
също да бъде изпратен на компетентната прокуратура. Значи, Прокуратурата е
единственият орган в РБългария, който да реши дали да образува досъдебно
производство или да не образува досъдебно производство. Значи от там нататък аз не
виждам смисъл от никакви комисии, доклада да бъде изпратен на Прокуратурата и
приключваме въпроса. Значи след като каже Прокуратурата – няма проблем, няма
проблем. Ето това е решение на собствениците. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Добре, за това дружество кой отговаря, управлява и се разпорежда – нали ОбС?
Кмета да сезира Прокуратурата предлага г-н Гецов или да изпрати материалите. Значи
Кметът да реши дали някой носи отговорност или не, дали някой е извършил
икономическо престъпление, или не. А ОбС, който отговаря за дружеството няма
никакво мнение ! Че тук Димитър Кънев ми се закани, че всяка сесия ще ме пита за
болницата. Защо мене? Къде бягате Вие? Че в момента има ново дело за още 400 000
лева. И като влезе пак частния съдебен изпълнител и аз искам от Вас решение
финансово, пак аз ще отговарям. Къде се измъквате ? Аз разбирам, че политически не
Ви изнася и на г-н Кьосев, и на г-н Гущанов, но извинявайте. Хайде правни аргументи.
11 наказателни производства съм имал. И са ме наричали „подсъдим“, „да стане
обвиняемия“, аз най-добре знам как политически за най-малките неща, дори които и не
съм ги сънувал са ми предизвикали тези наказателни производства. А сега за милион и
близо два милиона лева правите се на ощипани госпожички. Извинявайте. Поликата си
е политика, с парите на Общината разпореждате Вие. Вземете решение – аз ли да Ви
извадя този договор? Вземете решение дали договора може да Ви се даде или не! Защо
не вземе комисията това решение или Вие да го оповестите. Аз ще извадя договора и
ще Ви го дам или сегашния Управител на Дружеството. Кой да го реши това, Кмета
еднолично, този път не сте познали. Не се измъквайте. Кмета не е човека, който за
всичко отговаря и взема еднолични решения. Нали сте против това.
адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Реплика г-н Председател. Правилника ми дава право на това.
Явно нещо не можем да се разберем. Не караме г-н Кмете да вземете еднолично
решение. Решението го вземаме ние. Ние вземаме решение да изпратите доклада в
Прокуратурата. Решението е наше. Вие просто трябва да го изпълните съгласно
ЗМСМА. Това искам да кажа. Решението си е наше.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Също имам право на реплика. Г-н Кмете не приемам квалификациите, които
отправяте към мен. Както и намеците за някакво съглашателство с Иван Димитров. С
Иван Димитров се познавам, но даже и ракия не съм пил на една маса. Тъй че по
никакъв начин не са политически аргументите ми, когато отказвам да участвам в такава
комисия, а аргументите са ми по-скоро юридически.
Подкрепям предложението на г-н Гецов. Мисля, че това е правилния начин.
Сега, ако Вие отказвате да изпълните това решение, то би могло да се коригира в
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смисъл, че ОбС изпраща Одита и материалите, които има по тази сделка до Поповска
районна прокуратура.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Искам да ми предложите писменна редакция на предложението за гласуване.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз смятам, че с тази комисия някой цели да изпуснем някакви срокове, някакви
давностни неща по договора. Вие твърдите, че не сте го чели, а аз мисля че сте го чели
и много добре го познавате, за да достигнете до това решение за комисия по конкретен
повод. Значи има всички обстоятелства налични, документация достатъчно, одитен
доклад, и т. н., които да влязат в Прокуратурата. Факт е, че има два милиона лева,
всички го знаят това нещо, че два милиона лева, фирмата е осъдила общината,
продължават да текат лихви, ето и д-р Веселинов казва, че отново предстои. Прав е д-р
Веселинов според мен, че ние като собственици, ОбС, да задължим сегашния
Управител, понеже цялата документация е при него, в болницата. Всичко това
сегашния Управител на болницата да го внесе в Прокуратурата с наше решение. Ако е
възможно. Добре, чрез председателя да бъде. Но да създаваме комисия на квотен
принцип партиен, два месеца ще минат, ще загубим време, ще изтървем всички срокове
там петгодишните, по договора, които са и в един момент ще се окаже, че няма смисъл
от нищо, защото са изтегли давностните срокове и ще приключим и тези 2 милиона
лева ще ги плащаме и ще продължим да ги плащаме. Някой бяга с тази комисия, някой
не иска да влезе това нещо в Прокуратурата. Не ни предлагайте това. Предложете ни
цялата документация да влезе в Прокуратурата.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми г-н Кмете, Вие няма защо да се притеснявате. Вие сте изпълнили едно
решение на предишния ОбС и сте разпоредили да бъде извършен одит. Одитния доклад
го има. В него има констатации. Сега, ние не сме най-компетентните хора, които да
кажем тия констатации дали са престъпление или не, или има некомпетентно
управление на болницата. Всичко това пак казвам може да бъде извършено, одитния
доклад да се изпрати на компетентната Прокуратура. Тя съответно ще прецени дали да
се извърши допълнителна проверка, от какви специалисти, има ли нужда от нов одит,
така че тук няма нищо притеснително. Вие сте изпълнили едно предишно разпореждане
и Ваше задължение е било, този одитен доклад след като е бил на бюрото Ви, Вие да го
пратите на компетентната Прокуратура. Хайде да не бягаме от отговорност, аз също не
бягам, не се притеснявам от нищо. Това е истината. Дайте този доклад да го пратим на
компетентната Прокуратура. Има си ред в тази държава. Какво сега ще протакаме, ще
правим комисии във времето да отлагаме пак. Нямате основание Вие да се
притеснявате. Вие сте изпълнили едно решение на ОбС. И този доклад трябва да отиде
там, където му е мястото. Благодаря Ви за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Дайте ми в писмен вариант предложението. Освен това трябва да има и правни
основания.
Гецо Гецов – общински съветник
Предлагам на основание на същата докладна записка да се вземе това решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Докладната записка за за създаване на Временна комисия, където основанията са
различни.
адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА – това да бъде правното основание.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, прочитам предложението
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На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Председателя на Общински съвет Попово да изпрати изготвения
одитен доклад във връзка с управлението на д-р Иван Димитров на
компетентната прокуратура за извършване на проверка;
2. Председателят на ОбС Попово за следващото заседание на ОбС да
предостави на всеки общински съветник електронен носител н копие на
Договор за изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с
гарантиран резултат в сградата на „МБАЛ – Попово“ ЕООД от 22.02.2011 г.,
заедно с документацията свързана със съгласуване на извършеното саниране
и годишните констативни двустранни протоколи изготвяни на основание на
чл. 3 ал. 1 т. 3 от Наредба № РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за
определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с
гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна
и/или общинска собственост.
Това ли да бъде предложението за решение за гласуване?
Валентин Витанов – общински съветник
Щом като ще се докоснем до договора, не е ли по-добре и да има и копие от
одитния доклад ?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, да включим и копие от одитния доклад.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Аз смятам, че към доклада, който ще пратим трябва прибавим всички документи
тръжни, които са подготвени, дали правилно са подготвени, как са подписани? Не само
да опоменем доклада.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Георгиев, ние не разполагаме с тези документи. С тях разполага Управителя
на МБАЛ, предполагам те ще бъдат изискани от Прокуратурата.
Николай Черкезов – общински съветник
Само не ми стана ясно, защо са ни договорите и одитните доклади, след като
вече ги пращаме в Прокуратурата ? Според мен на следващото заседание ако се
запознаем с договорите и одитните доклади и книжата, тогава да вземем решение дали
да пращаме одитния доклад в Прокуратурата. Аз в момента не знам какво пише нито в
договора, нито в одита. Ако от сега вземем решение да го пращаме в Прокуратурата, за
какво ми е да го чета ? Просто не виждам смисъл.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има логика в това, което казва г-н Черкезов.
Гецо Гецов – общински съветник
……………….там вижте какви констатации има. Управителят на МБАЛ не е
положил достатъчно усилия за управление на рисковете, контрола и управление на
цялостната дейност на Дружеството. Второ – своевременно не са предприети правилни
управленски решения, свързани с финансовото състояние на дружеството и начина на
управление на активите на дружеството. Трето – не са изготвени надлежно
икономически анализ за влошаване на икономическото състояние на дружеството.
Четвърто – в дружеството не е работено и не се прилага стратегията на риска и
системата за финансово управление и контрол в съответствие с методологията,
разработена от Министерството на финансите. Пето – не са изградени контролни мерки
гарантиращи законосъобразност и прозрачност при разпределение и отчитане на
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финансите на дружеството. Шесто – проверените от Одита проведени обществени
поръчки съответстват на нормативната уредба. Ето Ви шест извода, които дават
основание този доклад да отиде там, където трябва. Извинявайте, че така говоря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Гецов. Възможно ли е крайно ли е крайните констатации в този
одитен доклад, да са различни от началните, тъй като ние не сме го чели този доклад?
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Само за успокоение на колегите общински съветници, които изпитват явно
притеснение за изпращането на този доклад според НПК и АПК на РБ никой не носи
наказателна отговорност за изпращането на сигнал, молба, жалба, предложение. Така,
че няма какво толкова да се притесняваме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моите лични притеснения са по-скоро да не излезем малко смешни, да не
изпратим един доклад, който в края на краищата …, не искам да съм в качеството на
човек, който изпраща нещо, което не звучи никак основателно. Добре, както и да е.
Радияна Георгиева – общински съветник
Моето мнение е следното. Имаме краен резултат от управлението на болницата
през последните пет години, което е – болницата е във финансов колапс, ежемесечно
със запорирани сметки, тук ние гласуваме пари да подпомагаме. Някой има виновен.
Дали във връзка със санирането на болницата и неправилната преценка на тогавашния
управител, дали той наистина, както прочете г-н Гецов не е направил необходимите
икономически анализи за бъдещето развитие на болницата и покриването на дълга по
това саниране или следващите управители не са продължили неговата стратегия. Факт
е, че има проблем. Щом има проблем, има някой виновен. Дали умишлено или
неумишлено, но нека да се извършат необходимите проверки, било то икономически,
юридически, не съм запозната. Защото аз си мисля, че сагата с болницата е време да
приключи. Дали тази година, дали следващата. Факт е, че с времето нещата се
влошават. Последващите управители не са изплащали този дълг за санирането, не са
отделяли средства за това. Явно не са отделяли средства и за друго, защото болницата
ни след всяка следваща година е във все по-лошо състояние – било то финансово, или
чисто кадрово. Значи имаме вече една болница, която е на командно дишане. Тя
издъхва и наистина трябва да се предприемат необходимите мерки, ако ще има
виновни, те да си понесат последствията и наистина трябва да се вземе някакво
решение за тази болница, защото назначаваме управител след управител. Никой не
носи отговорност. Чисто на жаргон ще кажа – всеки си взема чантичката и си отива и
идва следващия управител. И тука – г-н Кмета виновен, па предния общински съвет, па
тоз. Нека да приключи с това. Компетентните органи да си извършат необходимите
проверки и това е. Аз не мисля, че ние като възложители носим някаква отговорност, в
случая да се изпрати в Прокуратурата. Прокуратурата, ако иска да си назначава
икономическо разследване и нещата да приключат най-после. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имаме направено конкретно предложение, което ще зачета още веднъж
и ще го подложа на гласуване.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Председателя на Общински съвет Попово да изпрати изготвения
одитен доклад във връзка с управлението на д-р Иван Димитров на
компетентната прокуратура за извършване на проверка;
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2. Председателят на ОбС Попово за следващото заседание на ОбС да предостави
на всеки общински съветник електронен носител н копие на Договор за
изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран
резултат в сградата на „МБАЛ – Попово“ ЕООД от 22.02.2011 г., заедно с
документацията свързана със съгласуване на извършеното саниране и
годишните констативни двустранни протоколи изготвяни на основание на чл. 3
ал. 1 т. 3 от Наредба № РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за
определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с
гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна
и/или общинска собственост и копие на Одитния доклад.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 175
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Председателя на Общински съвет Попово да изпрати изготвения
одитен доклад във връзка с управлението на д-р Иван Димитров на
компетентната прокуратура за извършване на проверка;
2. Председателят на ОбС Попово за следващото заседание на ОбС да предостави
на всеки общински съветник електронен носител н копие на Договор за
изпълнение на инженеринг за енергоефективни мероприятия с гарантиран
резултат в сградата на „МБАЛ – Попово“ ЕООД от 22.02.2011 г., заедно с
документацията свързана със съгласуване на извършеното саниране и
годишните констативни двустранни протоколи изготвяни на основание на чл. 3
ал. 1 т. 3 от Наредба № РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за
определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с
гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради – държавна
и/или общинска собственост и копие на Одитния доклад.
Преминаваме към работа по двадесет и трета точка от Дневния ред.
Продължаване действието на договора за концесия от 15.04.2002 г за обект
„Плувен басейн” с правоприемника на фирма „МИРТА – 2008” ЕООД.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 23 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Тук
имахме едни питания. Те са процедурни. Като имаме такива продължавания на
договора, при липсата на правоприемник и при липса на промяна на самата фирма дали
е необходимо да прилагаме чл. 72 от Закона за концесиите. Уточнихме се, че ще бъде
изпратено искане за тълкуване до администрацията на Министерски съвет. Така, че за
следващия път просто да не бавим да минава през ОбС, ако не е необходимо прилагане
на чл. 72 да си продължава договора.
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово
Г-н Гущанов е прав, би могло при такива ситуации би могло да минем само на
уведомителен режим от новия собственик на капитала. Във връзка с това да ни
уведоми, че той е новият собственик, нов адрес за кореспонденция, данни за контакти и
т. н. без да преминаваме през процедури на сесия, нови анекси и т. н.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 72 ал. 1 и 3 от Закона за
концесиите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Продължава действието на договора за концесия на обект „Плувен
басейн” от 15.04.2002 г. с правоприемника „МИРТА – 2008” ЕООД,
представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала
Шемседим Шенасиев Мехмедов с ЕГН 7807021460, със седалище и адрес
на управление: гр. Опака 7840, ул. „Нено Ганчев” № 43.
2. Упълномощава
Кмета на Общината да сключи договор с
правоприемника за продължаване на действието на концесионния
договор от 15.04.2002 г. съгласно изискванията на чл. 64 ал. 2 и чл. 72 ал.
5 от Закона за концесиите.
Преминаваме към гласуване на предложението за решение:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

25
0
3

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 176
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и чл. 72 ал. 1 и 3 от Закона за
концесиите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Продължава действието на договора за концесия на обект „Плувен
басейн” от 15.04.2002 г. с правоприемника „МИРТА – 2008” ЕООД,
представлявано от управителя и едноличен собственик на капитала
Шемседим Шенасиев Мехмедов с ЕГН 7807021460, със седалище и адрес
на управление: гр. Опака 7840, ул. „Нено Ганчев” № 43.
2. Упълномощава
Кмета на Общината да сключи договор с
правоприемника за продължаване на действието на концесионния
договор от 15.04.2002 г. съгласно изискванията на чл. 64 ал. 2 и чл. 72 ал.
5 от Закона за концесиите.
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Преминаваме към работа по двадесет и четвърта точка от Дневния ред.
24. Кандидатстване на НЧ «Познай себе си – 1893» с. Ковачевец, НЧ «Искра-1893»
с. Паламарца, НЧ «Развитие – 1905» с. Дриново, НЧ «Постоянство – 1901» с.
Еленово и НЧ «Христо Смирненски 1903» с. Априлово за предоставяне на
безвъзмездна фшнансова помощ по подмярка 7.2 «Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструкура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Преди да дам думата за становища по тази точка имаме лека корекция от вносителя
във връзка с това логото да съществува във самото решение, затова чета решението:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Декларира, че дейностите по проект: „Ремонт и обновяване на Народно
читалище „Познай себе си – 1893“ с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище“ на НЧ
„Познай себи си – 1893“ с. Ковачевец, и проектите на НЧ „Искра – 1893” с. Паламарца,
НЧ „Развитие – 1905” с. Дриново, НЧ „Постоянство – 1901” с. Еленово и НЧ „Христо
Смирненски 1903” с. Априлово отговарят на приоритетите на „Общински план за
развитие на община Попово за периода 2015-2020 г.
Има ли някоя комисия да е разгледала тази докладна записка ?
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
С пет гласа ЗА нашата комисия 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 вчера заседава и ни беше раздадена докладната записка. Ние също
единодушно с пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за въпроси ако има по тази докладна. Не виждам. Преминаваме
към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 177
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 5 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Декларира, че дейностите по проект: „Ремонт и обновяване на Народно
читалище „Познай себе си – 1893“ с. Ковачевец, общ. Попово, обл. Търговище“ на НЧ
„Познай себи си – 1893“ с. Ковачевец, и проектите на НЧ „Искра – 1893” с. Паламарца,
НЧ „Развитие – 1905” с. Дриново, НЧ „Постоянство – 1901” с. Еленово и НЧ „Христо
Смирненски 1903” с. Априлово отговарят на приоритетите на „Общински план за
развитие на община Попово за периода 2015-2020 г.
Преминаваме към работа по двадесет и пета точка от Дневния ред.
25. 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 от18.07.2016г. до 26.09.2016 г. в деловодството на общината за
постъпили 34 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. Налян Анчарова Юсеинова
100 лева
2. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
50 лева
3. Стефан Петров Димитров
200 лева
4. Славка Иванова Иванова
100 лева
5. Митко Иванов Димитров
100 лева
6. Ангел Славчев Ангелов
200 лева
7. Алиме Султанова Караджа
150 лева
8. Данко Веселинов Йорданов
100 лева
9. Фатме Алимова Мустафова
300 лева
10. Димо Спасов Димов
150 лева
11. Маргарита Стефанова Петрова
150 лева
12. Зекие Наимова Акифова
80 лева
13. Юмгюсюн Шефкетова Арифова
100 лева
14. Йовка Костова Георгиева
50 лева
15. Сашко Йосифов Иванов
200 лева
16. Цветанка Кирилова Йорданова
100 лева
17. Тена Ангелова Ангелова
50 лева
18. Петя Иванова Неделчева
200 лева
19. Детелин Манчев Маринов
100 лева
20. Тодорка Маринова Йорданова
50 лева
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Людмила Томова Георгиева
2. Румен Ангелов Йорданов
3. Вероника Танева Ангелова
4. Иванка Димитрова Цуцоманова
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5. Мара Кирилова Андреева
6. Ремзи Мехмедов Юсменов
7. Себиле Мустафова Ахмедова
8. Сали Османов Асанов
9. Гюлтян Ахмедова Салиева
10. Иванка Илиева Георгиева
11. Кремена Колева Петкова
12. Петя Иванова Христова
13. Галя Андреева Младенова
14. Николинка Огнянова Маринова
Общата сума 2530 лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 178
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:
21. Налян Анчарова Юсеинова
100 лева
22. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
50 лева
23. Стефан Петров Димитров
200 лева
24. Славка Иванова Иванова
100 лева
25. Митко Иванов Димитров
100 лева
26. Ангел Славчев Ангелов
200 лева
27. Алиме Султанова Караджа
150 лева
28. Данко Веселинов Йорданов
100 лева
29. Фатме Алимова Мустафова
300 лева
30. Димо Спасов Димов
150 лева
31. Маргарита Стефанова Петрова
150 лева
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32. Зекие Наимова Акифова
33. Юмгюсюн Шефкетова Арифова
34. Йовка Костова Георгиева
35. Сашко Йосифов Иванов
36. Цветанка Кирилова Йорданова
37. Тена Ангелова Ангелова
38. Петя Иванова Неделчева
39. Детелин Манчев Маринов
40. Тодорка Маринова Йорданова

-

80 лева
100 лева
50 лева
200 лева
100 лева
50 лева
200 лева
100 лева
50 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
15. Людмила Томова Георгиева
16. Румен Ангелов Йорданов
17. Вероника Танева Ангелова
18. Иванка Димитрова Цуцоманова
19. Мара Кирилова Андреева
20. Ремзи Мехмедов Юсменов
21. Себиле Мустафова Ахмедова
22. Сали Османов Асанов
23. Гюлтян Ахмедова Салиева
24. Иванка Илиева Георгиева
25. Кремена Колева Петкова
26. Петя Иванова Христова
27. Галя Андреева Младенова
28. Николинка Огнянова Маринова
Преминаваме към работа по двадесет и шеста точка от Дневния ред.
26.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Давам думата на г-н Георгиев да развие първо питането си.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Питането беше на база за средствата и рекламните материали относно
билбордовете в община Попово и радиовъзелът, който включват всички тези рекламни
материали относно колко средства са попаднали в общината.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това ли е д-р Георгиев. Давам думата за отговор на Кмета на Общината.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми г-н Георгиев, уважаеми общински съветници,
Питането е – каква е собствеността на радио „Антола“, издаваният „Местен
вестник и билбордовете в гр. Попово? Разходи по издръжката им за 2015 г. ? Приходи.
Уважаеми д-р Георгиев,
В отговор на Ваше питане относно собствеността и приходите от медии и
рекламни пана Ви информирам следното по реда на зададените въпроси:
1. Радио „Антола“ е частна собственост с едноличен собственик фирма „УКВ –
Практика“.
2. „Местен вестник“ е издание на Община Попово. През 2015 г. са издадени 22
броя с единична цена 314 лева с ДДС. По време на кампанията за Местни
избори 2015 г. са публикувани 4 предизборни материала, един от които е мой
и три на ПП АБВ. ОБщата стойност на публикациите е 1968 лв. с ДДС.
Цените са определени съобразно тарифата за публикуване на рекламни
материали на страниците на „Поповски вестник“.
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3. Билбордовете, разположени на територията на град Попово са седем на брой.
Два от тях – разположени на изходите за гр. Търговище и гр. Разград, са
собственост на „Петрол“ АД. Разположеният на ул. „Въстаническа“ е
собственост на фирма „АН ТАС“. Останалите 4 билборда, три от които
разположени на бул. „България“ и един на ул. „Мара Тасева“ са собственост
на „Авъртайзинг“ ООД. Съоръженията са разположени при спазване
изискванията на Наредбата за рекламна дейност на територията на Община
Попово. В момента водим разговори за придобиване на собственост върху
билбордовете, собственост на „Автъртайзинг“ ООД, защото считам, че ние
заедно в Вас, ще успеем да ги използваме по-пълноценно за рекламиране
предимствата на града и региона.
Това е по реда на зададените въпроси в питането.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Допълнителното, което искам да попитам е, че още стои билборда на АБВ и
каква стойност е влязла в общината. Много правилно кмета каза, че водят преговори да
преминат към общината, за да могат тези средства да влизат в общината и да можем да
подпомагаме някои от звената.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Ами аз виждам, че политически Ви дразни, но няма как да искам колко пари са
взели тази фирма от билборда на АБВ. Съжелявам. Как да ги питам колко пари, те
парите не влизат в общината, а отиват при собственика. И на мен ми се иска да влизат в
общината, но как да стане.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Реплика. Билбордовете стоят на общински места. Това нещо общината е била
длъжна да го защити и даден % от печалбата да влизат в общината. Мисля, че Ваш
приоритет, който за в бъдеще трябва да се коригира, за да влизат средствата в
общината.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Така е, но аз спазвам всички изисквания и финансови, и правни според
Наредбата, която е приела ОбС. Ние там по тази Наредба сме си определили своите
еднократни приходи още при поставяне на тези билбордове. Сега като изкарате в
наредбата от всяка фирма при поставяне на билборд да вземаме и ние печалба от тук
нататък може и така да се получи, но малко ме съмнява, че е възможно. Пък и няма
натиск за тези билбордове и аз не случайно казвам, че собствениците, които ги поставят
сега се чудят как да се оттърват от тях, но ако им наплатим парите с удоволствие ще се
откажат от тях, но ние искаме да ги вземем така без пари. Да ни ги дарят.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, продължаваме нататък. Второто питане е от г-жа Габровска. Давам
думата за да развие своето питане.
Петранка Габровска – общински съветник
Към мен е отправено следното питане от Пенсионерски клуб на учителите,
относно използването на водата от чешмите, намиращи се на територията на гр.
Попово. Изследвана ли е водата от чешмите в гр. Попво и коя вода е годна и коя не, и
става ли тя за пиене и за домакинки нужди.
И втория въпрос, той не е въпрос, а е едно предложение – на зеленчуковия пазар
да има конткролна везна, тъй като търговците злоупотребяват с възрастта на
пенсионерите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за отговор на Кмета на Общината д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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Госпожо Габровска, уважаеми общински съветници, съвсем накратко отговарям
относно качеството на водата на обществените чешми на територията на град Попово.
Аз съм ги извадил за кои чешми става въпрос – следните чешми – в кв. „Младост“,
Градската градина, В района на дома на инж. Николов, под Летния театър и Чешлата в
дерето, западно от станцията на младите агробиолози. Аз даже съм включил и още една
чешма в местността „Хотула“ При направени изследвания за качеството на водата в
чешмите от органите на РЗИ е установено, че годна за питейни нужди е водата от
чешмите в Градската градина и чешмата, намираща се в местността „Хотула“. Водата
във всички останали чешми показва завишено съдържание на нитрати и други
вещества, които я правят негодна за питейни нужди. Ние никога не сме препоръчвали
тези чешми, в коритата им обикновено се перат килими, пътеки, мият се коли, създават
се проблеми, но водата не е годна за пиене в тези чешми.
И на второто предложение искам да отговоря, че съм възложил закупуване на
подходяща контролна везна, която да бъде трайно монтирана в района на
кооперативния пазар. Подсказаха ми, че можем да проверим дали това не е задължение
на концесионера и той да ни даде подходящо помещение с охрана, където да бъде
монтирана тази контролна везна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Следващото питане е отправено към мен. Давам думата на г-н Хасан да развие
питането си отправено към мен.
Хасан Хасан – зам. Председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, както знаете има жалба от г-жа Денева до ВАС срещу
Определение 101 на ТАС. По този повод е питането ми към г-н Председателя до къде е
стигнало това дело. Първо има ли решение на ВАС по жалбата на г-жа Денева срещу
определение № 101 от 16.05.2016 г. на АС Търговище, от коя дата е и какво е
постановил съдът? И Второ – има ли всички тримесечни анализи от 2005 г. до 2016 г.
на обществения посредник за постъпилите жалби и сигнали, изготвяни на осн. Чл. 26
ал. 2 от Правилник за организацията и дейността на Обществения посредник на
Община Попово, обл. Търговище. Трето – какви са следващите стъпки, които Вие като
председател на ОбС Попово смятате да предприемете по въпросите свързани с проекта
на правилник за дейността на обществения посредник на територията на Община
Попово.?
Също така и имам и едно процедурно предложение, което го оттеглям, тъй като
разбрах вече че имало проекто закон за обществените посредници в РБ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Хасан. В отговор на Вашето питане, аз Ви отговарям следното:
В ОбС Попово няма постъпило решение от Върховен Административен Съд по
жалбата на г-жа Денева срещу Определение № 101 от 16.05.2016 г. на
Административен съд Търговище.
След разговор с Вас, от сайта на Върховен Административен Съд извадихме
Определение № 9756 от 17.09.2016 г. на ВАС – Първо отделение, който в закрито
заседание на 15 септември в състав: председател Милена Златкова и членове:
Благовеста Липчева и Стефка Кемалова ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ В СИЛА Определение № 101 от 16.05.2016 г., постановено по адм.
Дело № 63/2016 г. по описа на АС Търговище.
Определението не подлежи на обжалване. Това означава, че жалбата на г-жа
Денева срещу нашето решение се отхвърля. То остава в сила.
Вторият Ви въпрос е пряко свързан с процедурното предложение, което
отправяте. Имах намерение да предложа на гласуване предложението, но г-н Хасан,
оттегли процедурното предложение, тъй като има входиран в НС проект за нов
закон за обществените посредници. Моето предложение е да изчакаме да видим какво
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точно ще се случи с този нормативен акт. Там ще бъде регламентирано в кои
населени места ще има такава функция, по какъв начин ще бъде финансирана, с какви
задължения. Моето предложение е да изчакаме, да видим какво ще се случи на
национално ниво и тогава да правим предложения.
По отношение на желанието Ви на настоящото заседание на ОбС да бъдат
представени в оригинал специалния регистър на жалбите по чл. 25 ал. 6 и всички
тримесечни анализи (от 2005 г. до 2016 г.) на обществения посредник за постъпилите
жалби и сигнали, Ви уведомявам, че нямам правото и задължението да контролирам
дейността на Обществения посредник.
За да получите необходимата Ви информация се обърнете към Обществения
посредник.
Хасан Хасан – зам. Председател на ОбС Попово
За регистъра съм съгласен да. Но попитах за тримесечните анализи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В ОбС тримесечни анализи до този момент няма внасяни. Има внесени годишни
отчети до 2014 г. Само за 2015 г. няма внесен такъв отчет. Но тримесечни анализи при
нас в ОбС няма.
Колеги, поради изчерпване на дневния ред, закривам дванадесетото
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 /
66

