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ПРОТОКОЛ № 14
Днес, 24.11.2016 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, откривам ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО заседание на ОбС –
Попово. На заседанието присъстват 29 общински съветника, имаме кворум, ОбС може
да взема решения.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието не е постъпило от нито един
общински съветник.
На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. Кмет
инж. Милена Божанова, зам. Кмет Емел Расимова, М. Маринов – директор Дирекция
ФСДУС, служители от общинска администрация.
Колеги, започваме работа по същество. Всички имате предварително раздаден
проект за дневен ред, който е от 14 точки. Няма постъпили допълнителни докладни
записки.
Предлагам на Вашето внимание проект за дневен ред на днешното заседание:
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за
2016 г.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.07.2016 до 30.09.2016.
3.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища.
4.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване,
управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на
територията на Община Попово.
5.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински
съвет Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги.
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6.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Дирекция регионална служба
по заетостта гр. Русе – Дирекция «Бюро по труда» гр. Попово, върху имот частна
общинска собственост.
7.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел –
туристическо дружество «Черноломец», върху част от имот частна общинска
собственост.
8.Прекратяване на съсобственост между Община Попово и юридическо лице, чрез
изкупуване частта на общината от съсобственика.
9.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелини в земя от общински
горски територии
10.Възстановяване паметника на Цар Борис ІІІ в гр. Попово.
11.Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за
изпълнение на стртегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-142 от
21.10.2016 и заповед на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие ” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
12. Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на
здравеопазването с цел кандидатстване по оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020 г.”
13.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Уважаеми колеги, който е съгласен с така прочетения дневен ред, да стане дневен ред
на днешното заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
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 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на зам. Председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“
Валентин Витанов – общински съветник
С три гласа ЗА, един ПРОТИВ и един в конфликт на интереси се одобрява
предложението.
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
На редовно заседание на нашата комисия на 21.11. от 13 часа, присъствали пет
члена, с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание на 22 ноември от 16 часа заседава в пълен
състав и с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
На редовно заседание проведено на 23 ноември 2016 г. от 15 часа нашата комисия с
два гласа ЗА, един ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ не подкрепя проекта за решение. Аз
съм направил отвод, тъй като и аз съм в конфликт на интереси. Благодаря.
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.
Представители на общинска администрация направиха подробни и пълни разяснения по
докладната и с 3 гласа ЗА и 2 гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ нашата комисия подкрепя 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 реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово
Предлагам Общинският съвет да вземе следните

Р Е Ш Е Н И Я:
1. Намаляват се средствата за дейност 122 „Общинска администрация” с 220 000
лв., в т.ч. §10-16 „Вода, горива и енергия” с 30 000 лв., §10-20 „Разходи за външни
услуги” с 10 000 лв., §19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции” със 180 000 лв.;
2. Намаляват се средствата за дейност 311 „Целодневни детски градини и
обединени детски заведения” със 70 000 лв., в т.ч. §10-11 „Храна” с 22 000 лв., §10-13
„Постелен инвентар и облекло” с 8 000 лв., §10-15 „Материали” с 10 000 лв., §10-16
„Вода, горива и енергия” с 30 000 лв.;
3. Намаляват се средствата за дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени
групи в ОДЗ” с 4 000 лв., в т.ч. §10-16 „Вода, горива и енергия” с 3 000 лв., §10-20
„Разходи за външни услуги” с 1 000 лв.;
4. Намаляват се средствата за дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”, §1062 „Разходи за застраховки” със 4 000 лв.;
5. Намаляват се средствата за дейност 829 „Други дейности по селско и горско
стопанство, лов и риболов”, §10-20 „Разходи за външни услуги” с 8 000 лв.;
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6. Намаляват се средствата за дейност 832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища”, §10-20 „Разходи за външни услуги” със 79 000 лв.;
7. Намаляват се средствата за дейност 898 „Други дейности по икономиката” с
10 000 лв., в т.ч. §10-15 „Материали” с 8 000 лв., §10-16 „Вода, горива и енергия” с 2 000
лв.;
8. Добавят се средства за дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени
детски заведения” в частта за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с
местни приходи в размер на 359 600 лв., в т.ч.: §01-00 „Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” – 295 286 лв., §05-51
„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 33 753 лв., §05-52 „Осигурителни
вноски от работодател за УПФ” – 7 758 лв., §05-60 „Здравно-осигурителни вноски от
работодатели” – 15 266 лв., §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели” – 7 537 лв.;
9. Увеличават се средствата за дейност 412 „Многопрофилни болници за активно
лечение”, §43-02 „Субсидии за нефинансови предприятия – за осъществяване на
болнична помощ” с 60 000 лв.;
10. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714
Спортни бази за спорт за всички по бюджета на Община Попово за 2016 г. с 3 600 лв.,
като сумата се предоставя на Футболен клуб “Черноломец” гр. Попово – 1 600 лв. и на
ВК „Попово 09” гр. Попово – 2 000 лв.;
11. Завишават се средствата за дейност 738 „Читалища”, параграф §45-00
Субсидии за организации с нестопанска цел с 11 800 лв., в частта за дофинансиране на
делегирани от държавата дейности с местни приходи;
12. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма за 2016 г. съгласно
Приложение №1;
13. 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.
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС при Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, искам да направя едно допълнение
към докладната ог името на вносителя. Малко след изготвянето на докладната записка се
появи необходимост от закупуване на нова новогодишна коледна елха, чиято стойност по
представена оферта е 8 000 лева с ДДС. Това по своята същност представлява дълготраен
материален актив, който за да се закупи е необходимо да намери място в Приложението на
Инвестиционната програма. Като предлагаме следната промяна в Приложението. Ще дойде
като позиция 20 – Коледна елха § 5219 – придобиване на други ДМА от собствени средства.
И общо позициите ще станат 51 в предоставеното Ви приложение.
А в текстовата част точките ще станат 14, тъй като средствата ще бъдат от резерва
на общината за местни дейности. Като се създава нова точка 8. Намалява се Дейност

998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи в частта за
местните дейности с 8 000 лв. Така точките в текстовата част стават 14.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата за въпроси. Предложението, което беше направено ще бъде гласувано
по-късно. Имаме ли конкретни въпроси?
Димитър Димитров – общински съветник
Моят въпрос е следния, кой е футболния клуб „Черноломец“ на който ще дадем 1600
лева. Някой да ми отговори, защото в комисиите ми се отговори реално, че не можем да
посочим регистрирания клуб „Черноломец 1919“, защото ще направим закононарушение. И
тогава на кого ги даваме тези 1600 лева не ми стана ясно?
Георги Пенчев – главен експерт при Община Попово
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Ясно Ви отговорих, че субсидията ще бъде предоставена на футболен клуб
„Черноломец 1919“.
Димитър Димитров – общински съветник
Да, благодаря, и аз ясно Ви отговорих, че искам да се запише това нещо футболен
клуб „Черноломец 1919“, защото има още един футболен клуб „Черноломец 04“ и разликата
между единия и другия е огромна и ние не можем да разберем тези пари къде реално ще
отидат. Тогава, той ми отговори, че не може да стане това нещо, защото било незаконно.
Това ми е молбата, да запишем „Черноломец 1919“
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли проблем да бъде записано така? Добре. Тогава като корекция в т. 10 – се
добавя футболен клуб „Черноломец 1919“. Това е предложението.
Други въпроси? Заповядайте г-н Георгиев.
Евгений Георгиев – общински съветник
Когато се събирахме комисията на нас ни бяха предоставени едни справки от
болницата. Въпреки, че ние бяхме взели решение да се подготви един оздравителен план за
болницата, това нещо до ден днешен, близо година не се изпълни. Какво ми направи
впечатление от тези справки, които бяха ни подадени в последния момент. Пише тримесечно
справка от 01.01.2016 до 30.09.2016. Значи, или има някаква грешка, или така са ни я дали,
защото на тримесечие аз разбирам отчетите на данните трябва да бъдат по тримесечие.
Приемам го за техническа грешка. На втора страница като обърна се виждат едни цифри,
които са фрапиращи. Висш медицински персонал – 38, полувисш медицински персонал – 44
и забележете – друг персонал – 48.5. Като продължим надолу, стигаме до висш медицински
персонал зает последните месеци – пише 23.75, полувисш – 36.76, друг персонал – 34.60.
Слизаме малко по-надолу и виждаме, че в момента болницата разполага с 49 легла. Това
значи, че друг персонал 48.5 на едно легло се полага един друг персонал според мен тук е
мястото, където ръководството на болницата може да търси за оптимизиране на състава за
по-правилно действие. Слизаме по-надолу – използваемост на болничните легла – 73 % като
умножим 49 по 73 получаваме около 36-37 болнични легла. Именно ръководството на
болницата трябва да подготви този план оздравителен с една единствена цел – да се намалят,
според мен има много изтичане на средства и разходи, които според мен неправомерно се
дават.
Другият въпрос, който искам да поставя – в предоставената докладна записка много
ясно и подробно са описани решенията, които ние трябва да вземем. Тук се получава според
мен едно разминаване. Говорим за оптимизация на ЦДГ и в един момент сега се получава
една цифра, която трябва да им дадем допълнително. Цяла година си спомням телевизии ли
не бяха, обсъждания ли не бяха, тук комисии ли не се съставяха и ни се уверяваше, че след
като се направи промяната няма да има нужда от добавяне на средства. И аз имам едно
предложение, може би ще се просрочи във времето, но когато гласуваме тези решения да не
ги гласуваме анблок, а да ги гласуваме точка по точка, защото има въпроси, които възникват
и трябва да има обяснения по тях.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли други въпроси, или да дадем думата за отговори. Управителя на МБАЛ
Попово д-р Русев е тук и смятам, че е редно да му дадем думата.
Д-р Румен Русев – управител на МБАЛ ПОПОВО ЕООД
Уважаеми г-н Кмет, г-н Председател на ОбС, уважаеми съветници, ние сме започнали
оптимизация от няколко месеца. Намалили сме до минимум персонала, може би има все още,
които могат да се намалят, но докато не дойде новото договаряне за нов рамков договор и да
се видят какви са изискванията за наличен персонал няма как да направим подобни стъпки.
Така, че това по-рано от няколко месеца няма как да се случи. Има изискване и по клинични
пътеки за сключване на договор по Здравната каса, има изисквания и на Министерството,
така наречените стандарти за съответните специалности, според които персоналът не може
да бъде по-малък от определена бройка, защото пада и съответно бройката на сключените
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клинични пътеки. Така, че мисли се и в тази посока, но докато не се видят параметрите на
новия договор не мога да направя нещо повече на този етап. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Господин Председател, дами и господа общински съветници, д-р Георгиев, дойдохме
си на думата, нали? От кога ние сигнализираме, искахме оптимизиране, преструктуриране,
съкращаване, както си изберете глаголната форма. Водиха се дискусии, правиха се комисии,
отсрочваше се във времето. Нашата цел беше да намалим очертаващите се разходи за
предучилищно образование- дофинансиране в размер на над 400 хиляди лева. С големи мъки
успяхме да се договорим и общинската администрация направи това преструктуриране.
Благодарение на него тези разходи, които се очертаваха намаляха. Но разходите бяха вече и
направени през годината. За това на Вашето внимание са 360 хиляди лева приблизително да
дофинансираме предучилищното образование. И аз не мога да разбера това, защо някои
съветници са против това, да дадем средства за заплати на персонала, който си ги е
заработил тези заплати? Радваме се, че имаме такива средства, имаме възможност от
икономии, от съкращения на разходи да преструктурираме бюджета и да направим това найголямо перо 360 хиляди лева предучилищни. Хайде да Ви видя, как ще гласувате?
Както и интересно средствата за болницата. Но за това малко по-късно.
Очертава се по бюджетна прогноза за следващата година така преструктурирано
предучилищното образование пак да има необвръзка, защото не отидохме на найрадикалните съкращения. Във връзка с приблизително сега около 60 хиляди лева. Но
тенденцията на намаляване на деца е налице. И не само в предучилищно образование, а и в
училищата. Ние в този мандат сигурно ще стигнем и да дофинансираме и училища в други
години. За сега все още изтърпяваме без да дофинансираме училищното образование, но то
се отразява, децата намаляват.
Искам тук да благодаря на Илко Станчев, благодарение на който заедно с
ръководството на Звено образование, успяха, намериха път и беше обявено трето защитено
училище. Училището в Славяново. Аз Ви питам, пък Вие какво помогнахте като
управляваща партия на Общината за този ход, а трябваше да използваме други общински
съветници. Най-малко, че Попово има вече три защитени училища. Това са Садина, Водица и
Славяново. Тези училища заедно с училищата в Светлен, Водица, в Ломци, които за сега са
със стабилни показатели, различни между училищата позволява да поддържаме извън
Попово до 8 клас образователни звена.
Наистина Болницата изпитва затруднения. Бих им се разсърдил, ако затруднението не
беше същото и за цялата система. Проверявайки Разград, проверявайки Търговище, Омуртаг
никои от болниците не постигат и не достигат своя лимит, който им определи Здравната
каса. Или до сега борбата беше за тези средства, които се изработваха по клинични пътеки
над обявените лимити. Каква е причината да спадне потока от пациенти и да намали прихода
по клинични пътеки и от там да си сформират що годе нормален, или поне да достигнат до
лимита като средства аз не мога да кажа. Може би и влияят много фактори в България – и
намаляване на населението, и пръстови отпечатъци, и качество на обслужване, и ниво и
експертност на специалистите лекари. Не се наемам, а предполагам, че и нито един от Вас
няма да каже каква е тази причина за отлив на пациенти като цяло в здравеопазването в
България. Но недостигане на лимита на болницата ги поставя в затруднено положение. Аз
мисля, че с тези 60 хиляди лева ще бъде дофинансирано и разплатено, д-р Румен Русев, поне
така ми е гарантирал, заплатите до края на годината и най-необходимите разходи.
Днес, има дело с банките, които са кредитирали еско фирмата, която през енергийния
фонд строи подобренията в болницата. Не знам какъв ще бъде изхода и какви ще бъдат
задълженията и от тук нататък в този спор за строителство, но това е друга тема.
Искам да Ви кажа, тя Милена Божанова сигурно ще се разсърди, да Ви кажа, че найпосле Попово спечелихме и имаме на разположение 2 милиона и 45 хиляди лева приведени
от Министерството на строителството, средства, които Лиляна Павлова в първия мандат като
зам. Министър и се молехме да не прави отбив на Община Попово. Направи ни отбив
милион и двеста, а сега всички ние от държавата, тъй като не ни разплатиха по Оперативна
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програма Инфраструктура, всички останали пари от милион и двеста, до два милиона и 45
ги плащаме от джоба като данъкоплатци. Това са разходи като хонорари на адвокати, това са
лихви. И благодарение на тези средства ние сме си обещали догодина на Вашето внимание
да бъдат предложени тези до стотинка за подобряване на инфраструктурата в Общината.
Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов за отговора. Други въпроси има ли?
Преминаваме към гласуване на предложенията, които бяха направени. Първото
предложение е от вносителя за допълване на решението. Допълваме с точка8.
Намалява се дейност 998 „Резерв“ § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 8 000 лева.
И в Приложението в т. 20 вкарваме тези 8 000 лева за коледна елха.
Който е съгласен с това предложение на вносителя, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

22
0
5

Предложението се приема.
Преминаваме към гласуване на предложението на Димитър Кънев да бъде допълнено
в текста на т. 10 – футболен клуб „Черноломец“ да бъде добавено 1919.
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

25
0
2

Предложението се приема.
Преминаваме към гласуване на решението по точка Първа.
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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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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

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

20
0
6

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 196
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Намаляват се средствата за дейност 122 „Общинска администрация” с 220 000
лв., в т.ч. §10-16 „Вода, горива и енергия” с 30 000 лв., §10-20 „Разходи за външни
услуги” с 10 000 лв., §19-01 „Платени държавни данъци, такси, наказателни лихви и
административни санкции” със 180 000 лв.;
2. Намаляват се средствата за дейност 311 „Целодневни детски градини и
обединени детски заведения” със 70 000 лв., в т.ч. §10-11 „Храна” с 22 000 лв., §10-13
„Постелен инвентар и облекло” с 8 000 лв., §10-15 „Материали” с 10 000 лв., §10-16
„Вода, горива и енергия” с 30 000 лв.;
3. Намаляват се средствата за дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени
групи в ОДЗ” с 4 000 лв., в т.ч. §10-16 „Вода, горива и енергия” с 3 000 лв., §10-20
„Разходи за външни услуги” с 1 000 лв.;
4. Намаляват се средствата за дейност 603 „Водоснабдяване и канализация”, §1062 „Разходи за застраховки” със 4 000 лв.;
5. Намаляват се средствата за дейност 829 „Други дейности по селско и горско
стопанство, лов и риболов”, §10-20 „Разходи за външни услуги” с 8 000 лв.;
6. Намаляват се средствата за дейност 832 „Служби и дейности по поддържане,
ремонт и изграждане на пътища”, §10-20 „Разходи за външни услуги” със 79 000 лв.;
7. Намаляват се средствата за дейност 898 „Други дейности по икономиката” с
10 000 лв., в т.ч. §10-15 „Материали” с 8 000 лв., §10-16 „Вода, горива и енергия” с 2 000
лв.;
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8. Намалява се дейност 998 „Резерв“ § 00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 8 000 лева.
9. Добавят се средства за дейност 311 „Целодневни детски градини и обединени
детски заведения” в частта за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с
местни приходи в размер на 359 600 лв., в т.ч.: §01-00 „Заплати и възнаграждения за
персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” – 295 286 лв., §05-51
„Осигурителни вноски от работодатели за ДОО” – 33 753 лв., §05-52 „Осигурителни
вноски от работодател за УПФ” – 7 758 лв., §05-60 „Здравно-осигурителни вноски от
работодатели” – 15 266 лв., §05-80 „Вноски за допълнително задължително осигуряване
от работодатели” – 7 537 лв.;
10.. Увеличават се средствата за дейност 412 „Многопрофилни болници за
активно лечение”, §43-02 „Субсидии за нефинансови предприятия – за осъществяване на
болнична помощ” с 60 000 лв.;
11. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714
Спортни бази за спорт за всички по бюджета на Община Попово за 2016 г. с 3 600 лв.,
като сумата се предоставя на Футболен клуб “Черноломец 1919” гр. Попово – 1 600 лв. и
на ВК „Попово 09” гр. Попово – 2 000 лв.;
12. Завишават се средствата за дейност 738 „Читалища”, параграф §45-00
Субсидии за организации с нестопанска цел с 11 800 лв., в частта за дофинансиране на
делегирани от държавата дейности с местни приходи;
13. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма за 2016 г. съгласно
Приложение №1;
14. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2016 година.
Давам думата на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, аз искам да Ви благодаря за
поредното гласуване положително за актуализация на бюджета и да изразя моите
притеснения от позицията, която изразиха и този път представителите на ГЕРБ въздържайки
се от актуализация на бюджета, и един от групата на БСП. Мен ме притеснява, втори път
казвам тази дума за отношението, което ОбС някои членове на политическите групи гласуват
за жизнено важни за общината пера по актуализация на бюджета. Приемам като
въздържание, това, че групата на ГЕРБ е против помощта за предучилищното образование,
на хората работещи в тази сфера, и за другото голямо перо – болницата. От една страна
говорим високопарно, загрижено, а от друга страна показваме с гласуването си, че ние се
радваме, когато някъде имаме проблеми, и не ги подкрепяме хората с тези проблеми през
бюджета на общината. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов.
Никола Джамбазов – общински съветник
Г-н Кмете, Вие казахте, че сте притеснен от позицията, която заема ГЕРБ, но аз лично
съм притеснен от това, че дори и малко да направим ние, Вие не го признавате и не го
уважавате. Казахте преди малко за защитените училища – ние също имаме заслуга за тези
защитени училища. И за Садина, и за Светлен. А Вие не го споменахте, така че колкото и
малко да дадем, щом не го уважавате, така е, губя.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.07.2016 до 30.09.2016.
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
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8,
ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община
Попово за периода 01.07.2016 г. - 30.09.2016 г., в размер на 214,65 лв.
Колеги, имате думата за въпроси.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Нямам въпрос, само благодаря, че този път вече виждаме каква задача е изпълнил
уважаемият г-н Кмет. Благодаря за така поднесената информация.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, радвам се, че все пак това което сте изискали Ви удовлетворява. Преминаваме
към гласуване на Решението. Който е съгласен предложението да стане решение, моля да
гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 197
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8,
ал. 4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община
Попово за периода 01.07.2016 г. - 30.09.2016 г., в размер на 214,65 лв.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово

10/47

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 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 3 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, г-н Гущанов, ще подложа предложението Ви на гласуване. Аз имам един
въпрос – мисля, че всички решения се качват на сайта на общината. Няма ли да се
получи едно дублиране?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам 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

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане
с общински жилища, както следва:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 текста „Отдел „управление на собствеността““ се изменя на
„Дирекция „ФСДУС““.
§ 2. В чл.5 се създава нова алинея 5 със следния текст: „С връчването на
настанителната заповед между представителя на Община Попово и наемателя се
подписва приемателно предавателен протокол в два екземпляра, в който се описва
реалното състояние на имота към момента на неговото предаване”.
§ 3. Досегашната алинея 5 става алинея 6.
§ 4. В чл. 7 се създава нова алинея 2 със следния текст: В договора за наем се
определя реда за плащане на наемната цена, срока и начина на плащане, както и
дължимите лихви при просрочие.
§ 5. Досегашната алинея 2 става алинея 3.
§ 6. Досегашната алинея 3 става алинея 4.
§ 7. В чл.8 се създава нова алинея 3 със следния текст: При прекратяване на
наемните правоотношения се подписва приемателно предавателен протокол в два
екземпляра, в който се описва реалното състояние на имота към момента на неговото
предаване.
§ 8. Чл. 23, ал.2 се изменя както следва: Лицата по ал. 1 подават заявление, в
което се излагат подробно обстоятелствата, водещи до необходимостта от настаняване в
резервно жилище. Към заявлението се прилага декларация за семейно и имотно
състояние, както и доказателства, установяващи обстоятелствата по нея.
§ 9. В чл. 23, ал.3 се отменя.
§ 10. Чл. 24 се изменя както следва: За неуредените в този раздел въпроси се
прилагат разпоредбите на Глава първа.
§ 11. В чл.25 се добавя алинея 2 със следния текст: Работници и служители, които
нямат годни за обитаване жилище, вила или идеална част от тях на територията на
общината и желаят да им бъде предоставено ведомствено жилище подават молба –
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декларация по образец, ведно с копие от сключен трудов договор или копие от заповед
за назначаване на работа в общинска администрация.
§ 12. В чл.25 се добавя алинея 3 със следния текст: Наемните правоотношения с
настанените във ведомствено жилище се прекратяват с прекратяването на трудовите
/служебните/ им правоотношения.
§ 13. Чл. 26 се изменя както следва: За неуредените в този раздел въпроси се
прилагат разпоредбите на Глава първа.
Имате ли въпроси ? Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на
предложението за решение. 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. 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
ВЪЗДЪРЖАЛ 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
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РЕШЕНИЕ № 198
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 Наредба за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане
с общински жилища, както следва:
§ 1. В чл. 4, ал. 1 текста „Отдел „управление на собствеността““ се изменя на
„Дирекция „ФСДУС““.
§ 2. В чл.5 се създава нова алинея 5 със следния текст: „С връчването на
настанителната заповед между представителя на Община Попово и наемателя се
подписва приемателно предавателен протокол в два екземпляра, в който се описва
реалното състояние на имота към момента на неговото предаване”.
§ 3. Досегашната алинея 5 става алинея 6.
§ 4. В чл. 7 се създава нова алинея 2 със следния текст: В договора за наем се
определя реда за плащане на наемната цена, срока и начина на плащане, както и
дължимите лихви при просрочие.
§ 5. Досегашната алинея 2 става алинея 3.
§ 6. Досегашната алинея 3 става алинея 4.
§ 7. В чл.8 се създава нова алинея 3 със следния текст: При прекратяване на
наемните правоотношения се подписва приемателно предавателен протокол в два
екземпляра, в който се описва реалното състояние на имота към момента на неговото
предаване.
§ 8. Чл. 23, ал.2 се изменя както следва: Лицата по ал. 1 подават заявление, в
което се излагат подробно обстоятелствата, водещи до необходимостта от настаняване в
резервно жилище. Към заявлението се прилага декларация за семейно и имотно
състояние, както и доказателства, установяващи обстоятелствата по нея.
§ 9. В чл. 23, ал.3 се отменя.
§ 10. Чл. 24 се изменя както следва: За неуредените в този раздел въпроси се
прилагат разпоредбите на Глава първа.
§ 11. В чл.25 се добавя алинея 2 със следния текст: Работници и служители, които
нямат годни за обитаване жилище, вила или идеална част от тях на територията на
общината и желаят да им бъде предоставено ведомствено жилище подават молба –
декларация по образец, ведно с копие от сключен трудов договор или копие от заповед
за назначаване на работа в общинска администрация.
§ 12. В чл.25 се добавя алинея 3 със следния текст: Наемните правоотношения с
настанените във ведомствено жилище се прекратяват с прекратяването на трудовите
/служебните/ им правоотношения.
§ 13. Чл. 26 се изменя както следва: За неуредените в този раздел въпроси се
прилагат разпоредбите на Глава първа.
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване,
управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на
територията на Община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община 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
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 4 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 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
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване,
управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на
Община Попово, както следва:
§ 1. В чл. 9 отпада текста: „в определените в ал.3 случаи”;
§ 2. Чл.15 се отменя;
§ 3. Чл.16 се отменя;
§ 4. В чл.22 текста „Общински план за развитие 2007-2013 г.” се изменя на:
„Общински план за развитие 2015-2020 г.”;
§ 5. В чл. 25, ал.2 текста „НВМС” се изменя на „БАБХ”;
§ 6. Чл. 29, ал.1 се изменя както следва: Общинският съвет определя с решение
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за
индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се публикува
на интернет страницата на общината в срок до 1 март.
§ 7. В чл. 30, ал.1 текста „пасищни животни” се изменя на „пасищни селскостопански
животни”.
§ 8. Чл. 30, ал.2 се отменя.
§ 9. Чл. 30, ал.3 се изменя както следва: „Не се допуска предоставянето на общински
пасища и мери на кандидати, които имат данъчни задължения, както и задължения към
Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за
земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи”;
§ 10. Чл. 31 се изменя както следва: „Мерите и пасищата – общинска собственост се
отдават под наем или аренда за индивидуално ползване, само на лица регистрирани като
земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни с договор за
ползване за срок от минимум 5 стопански години”;
§ 11. В чл. 32, ал.1 текста „в срок до 15.09” се изменя на „в срок до 20.12”
§ 12. В чл. 32, ал.1 текста „Отдел „УС”” се изменя на „Дирекция „ФСДУС””;
§ 13. Чл. 34, ал.3 се изменя както следва: „Земеделските стопани, отглеждащи
пасищни селскостопански животни, желаещи общински мери и пасища за индивидуално
ползване подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към
което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи. Заявленията се подават лично или по
пощата и се регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи
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на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния
управител.
§ 14. Чл. 34, ал.4 се изменя както следва: „Кметът на общината назначава комисия,
която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и, ал.4 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи и разпределя имотите за всяко
землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите
неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които
притежават най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за
окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до
1 май.
§ 15. Чл. 34, ал.5 се изменя както следва: „При недостиг на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на ал. 4 имоти
комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище и съставя
протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се
прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на
нормата по чл. 37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Протоколът за окончателното разпределение на имотите се обявява в кметството и се
публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на
площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не
спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго;
§ 16. Чл. 34, ал.6 се изменя както следва: При недостиг на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 5 в съответното и съседни
землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията предоставя
служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице
протоколите по ал. 2 и ал. 3 и копие от заявлението за допълнително разпределение на
имоти от държавния поземлен фонд.
§ 17. Чл. 34, ал.8 се изменя както следва: „Въз основа на протоколите на общинската
комисия за разпределение на площите , кметът на общината сключва договори за наем
или аренда по цена, определена по пазарен механизъм. Договорите се регистрират в
общинската служба по земеделие”;
§ 18. Чл. 34, ал.9 се изменя, както следва: „Договорите за индивидуално ползване на
мери и пасища могат да се прекратяват преди изтичане на срока, когато се установи, че:
1. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни;
2. е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
3. не се заплаща в срок наема по договора.
§ 19. Чл. 34, ал.10 се изменя, както следва: „Годишната наемната цена се заплаща при
подписване на договора за първата година и до 1 октомври на предходната календарна
година – за всяка следваща стопанска година от срока на договора”;
§ 20. Чл. 34, ал.11 се изменя, както следва: „Наемната цена на декар за година за
индивидуално ползване и поддържане в добро земеделско и екологично състояние се
определя по пазарни цени от независим оценител”;
§ 21. Чл. 35 се изменя както следва: „При сключване на договори за наем или аренда
на пасища и мери от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в
актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от
Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на
наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на
договора.

15/47

Колеги, имате думата за въпроси по докладната записка. От вносителя само ще
Ви добавя има едно допълнение към предложението за решение като
§ 22. Чл. 26 се изменя както следва: Построяването на навеси в мери и пасища се
извършва съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за
строителството в земеделските земи без промяна на предназначението им.
Моля, който е съгласен с това предложение за допълнение да влезе в решението,
моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

29
0
0

Предложението се приема.
И тук вече, ако нямаме въпроси, преминаваме към гласуване на Наредбата. Който
е съгласен с 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. 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

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
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ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 199
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 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
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за стопанисване,
управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на
Община Попово, както следва:
§ 1. В чл. 9 отпада текста: „в определените в ал.3 случаи”;
§ 2. Чл.15 се отменя;
§ 3. Чл.16 се отменя;
§ 4. В чл.22 текста „Общински план за развитие 2007-2013 г.” се изменя на:
„Общински план за развитие 2015-2020 г.”;
§ 5. В чл. 25, ал.2 текста „НВМС” се изменя на „БАБХ”;
§ 6. Чл. 29, ал.1 се изменя както следва: Общинският съвет определя с решение
пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за
индивидуално ползване с категории се обявява в общината и кметствата и се публикува
на интернет страницата на общината в срок до 1 март.
§ 7. В чл. 30, ал.1 текста „пасищни животни” се изменя на „пасищни селскостопански
животни”.
§ 8. Чл. 30, ал.2 се отменя.
§ 9. Чл. 30, ал.3 се изменя както следва: „Не се допуска предоставянето на общински
пасища и мери на кандидати, които имат данъчни задължения, както и задължения към
Държавен фонд "Земеделие", държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за
земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи”;
§ 10. Чл. 31 се изменя както следва: „Мерите и пасищата – общинска собственост се
отдават под наем или аренда за индивидуално ползване, само на лица регистрирани като
земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни с договор за
ползване за срок от минимум 5 стопански години”;
§ 11. В чл. 32, ал.1 текста „в срок до 15.09” се изменя на „в срок до 20.12”
§ 12. В чл. 32, ал.1 текста „Отдел „УС”” се изменя на „Дирекция „ФСДУС””;
§ 13. Чл. 34, ал.3 се изменя както следва: „Земеделските стопани, отглеждащи
пасищни селскостопански животни, желаещи общински мери и пасища за индивидуално
ползване подават заявление по образец до кмета на общината в срок до 10 март, към
което прилагат документи, определени в правилника за прилагането на Закона за
собствеността и ползването на земеделските земи. Заявленията се подават лично или по
пощата и се регистрират в общинската администрация. Отказът за регистрация подлежи
на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред областния
управител.
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§ 14. Чл. 34, ал.4 се изменя както следва: „Кметът на общината назначава комисия,
която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на чл. 37и, ал.4 от Закона
за собствеността и ползването на земеделските земи и разпределя имотите за всяко
землище. При разпределението предимство имат кандидати, които до датата на
разпределението са ползвали съответните имоти по договори с изтекъл срок. Останалите
неразпределени имоти се разпределят по възходящ ред, като се започва от лицата, които
притежават най-малко животински единици. Комисията съставя протокол за
окончателното разпределение на имотите при наличие на необходимите площи в срок до
1 май.
§ 15. Чл. 34, ал.5 се изменя както следва: „При недостиг на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд в землището към разпределените по реда на ал. 4 имоти
комисията извършва допълнително разпределение в съседно землище и съставя
протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се
прилага до изчерпване на имотите от общинския поземлен фонд или до достигане на
нормата по чл. 37и, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Протоколът за окончателното разпределение на имотите се обявява в кметството и се
публикува на интернет страницата на общината и може да се обжалва по отношение на
площта на разпределените имоти в 14-дневен срок пред районния съд. Обжалването не
спира изпълнението на протокола, освен ако съдът разпореди друго;
§ 16. Чл. 34, ал.6 се изменя както следва: При недостиг на пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд след разпределението по ал. 5 в съответното и съседни
землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията предоставя
служебно на министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице
протоколите по ал. 2 и ал. 3 и копие от заявлението за допълнително разпределение на
имоти от държавния поземлен фонд.
§ 17. Чл. 34, ал.8 се изменя както следва: „Въз основа на протоколите на общинската
комисия за разпределение на площите , кметът на общината сключва договори за наем
или аренда по цена, определена по пазарен механизъм. Договорите се регистрират в
общинската служба по земеделие”;
§ 18. Чл. 34, ал.9 се изменя, както следва: „Договорите за индивидуално ползване на
мери и пасища могат да се прекратяват преди изтичане на срока, когато се установи, че:
1. в животновъдния обект няма регистрирани пасищни селскостопански животни;
2. е настъпила промяна на условията по чл. 37и, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
3. не се заплаща в срок наема по договора.
§ 19. Чл. 34, ал.10 се изменя, както следва: „Годишната наемната цена се заплаща при
подписване на договора за първата година и до 1 октомври на предходната календарна
година – за всяка следваща стопанска година от срока на договора”;
§ 20. Чл. 34, ал.11 се изменя, както следва: „Наемната цена на декар за година за
индивидуално ползване и поддържане в добро земеделско и екологично състояние се
определя по пазарни цени от независим оценител”;
§ 21. Чл. 35 се изменя както следва: „При сключване на договори за наем или аренда
на пасища и мери от общинския поземлен фонд, които изцяло или частично не попадат в
актуалния към датата на подписване на договора специализиран слой по чл. 5, ал. 2 от
Наредба № 2 от 17 февруари 2015 г. за критериите за допустимост на земеделските
площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ, не се дължи заплащане на
наемна цена, съответно арендно плащане за две стопански години от сключването на
договора.
§ 22. Чл. 26 се изменя както следва: Построяването на навеси в мери и пасища се
извършва съгласно изискванията на Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителството в
земеделските земи без промяна на предназначението им.
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Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински
съвет Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги.
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 четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя
предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение 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 5 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение, като ще
направя процедурно предложение при обсъждането на точката.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.70, т.2 от Закона за
културното наследство, 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 ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе
следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр.
Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както
следва:
§ 1. Чл. 18, ал.1 се изменя както следва: „Таксата за битови отпадъци се заплаща
на вноските и в сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.”
§ 2. Чл. 18, ал.2 се изменя както следва: На предплатилите в срока по чл.28, ал.2
от ЗМДТ дължимата такса за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто.”
§ 3. Точка 15 от Приложение № 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях” се
изменя както следва:
№ по
Вид услуга
Такса
Забележка
ред
15.
I. Входни такси за експозиции в
Исторически музей:
1. Вход за ученици, студенти и
пенсионери
2. Вход за възрастни
3. Хора с увреждания и деца до 6
години
4. Обзорна беседа на български
език
За групови посещения (над 10

1,00 лв.
2,00 лв.
Безплатно
5,00 лв.
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души) беседата е безплатна
5. Семеен билет (родители с деца)

4,00 лв.

Със заплатените входни такси
могат да се посетят до два обекта на
музея.
II. Такси за услуги предоставяни от
Исторически музей гр. Попово
1. Услуги предлагани от музейната
библиотека:
- Читателски такси за 1 ден
- Ксерокопие на книги от
библиотеката (1 страница)
2. Дигитални услуги
- Дигитално заснемане на културни
ценности – снимки, документи,
печатни издания и др. (на страница)
- Дигитално заснемане на
веществени ценности (на брой)
- Качване на CD
3. Ползване на интериор в музея за
учебни часове и др. или
конферентна зала
- за 1 час
- за 2 часа

1,00 лв.
0,20 лв.

1,00 лв.

3,00 лв.
2,00 лв.

30,00 лв.
50,00 лв.

4. Заснемане на културни ценности
с видеокамера съобразно броя, вида
и характера им по заявка на
институции, организации и фирми

20,00 – 150,00 лв.

5. Заснемане на експозиции и
сгради с видеокамера съобразно
площта

30,00 – 80,00 лв.

III. Такси за специализирани услуги
1. За заверяване на препис и препис
– извлечение на документи от
основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея
- За първа страница
- За всяка следваща страница

5,00 лв.
2,50 лв.

2. За извършване на справка за
наличието на документи и движими
Културни ценности в основния,
обменния и научноспомагателния
фонд на музея
20/47

- За устна справка
- За писмена справка

7,00 лв.
10,00 лв. за всяка
страница
Заключителна разпоредба

§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2017 г.
Имате думата за въпроси по докладната записка.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Правя процедурно предложение в таблицата в раздел ІІ II. Такси за услуги
предоставяни от Исторически музей гр. Попово,
точка 4. Заснемане на културни ценности с видеокамера съобразно броя, вида и
характера им по заявка на институции, организации и фирми и точка 5. Заснемане на
експозиции и сгради с видеокамера съобразно площта да отпаднат и двете точки. Мотива
ми е следния: След като разговарях с г-н Събев уточнихме, че съществува в Закона за
културното наследство чл. 179, който казва, че създаването, разпространението и
използването на изображения на културни ценности за лични нужди с представително
образователна и научна цел е свободно. Втора алинея – създаването, разпространението,
използването на изображение на културна ценност, или на елементи от нея във
фотографно, компютърно или видео изображение с търговска цел, включително и
използването на изображението при производство на стоки, етикети или дизайнерски
решения за реклама се извършват при условия и ред определени с Наредбата по чл. 178
въз основа на договор, сключен със собственика на културната ценност, а за музейните
културни ценности с директора на съответния музей. Тоест тук виждаме, че няма смисъл
от тези две точки, тъй като Закона ясно е определил, че когато се използва с търговска
цел става с договор сключен с директора на Музея, а когато са за лична употреба е
безплатно. Благодаря.
Мотива ни е, че реално бяхме против това определяне на таксите, защото сами
виждате как е определена таксата от 20 до 150 лева и от 30 до 80 лева. Та тук мотива ни
беше, че е недопустимо такова определяне на такси, тъй като няма яснота на кого ще
вземем 20 лева, на кого ще вземем 150 лева. ЗМДТ казва, че таксата е проста или
пропорционална. И не позволява определяне в такъв диапазон.
И след разговори с г-н Събев, сутринта говорихме с него решихме да предложим
така нещата.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Някой друг иска ли да вземе отношение по тази докладна ?
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз искам да подкрепя предложението на г-н Гущанов по отношение на това, че
има забрана за снимане, то е с оглед сигурността на обектите в историческите музеи. А
след като закона предвижда начин и методика за определяне на заснимането на
конкретни експонати със сключване на договор, а в другия случай, когато е за лични
нужди е безплатно ние няма как да определим такса, когато гражданина снима експонат,
когато ще го ползва за личния си архив. Би трябвало да се съобразим с това.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Предлагам да преминем към гласуване на предложението на г-н Гущанов. Моля,
който е съгласен с това предложение за отпадане на т. 4 и 5 от раздел ІІ от
предложението за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ

-

29
0
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

0

Предложението се приема.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Други въпроси има ли? Преминаваме 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. 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 № 200
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.70, т.2 от Закона за
културното наследство, 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 ЗНА , Общинският съвет
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РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет гр.
Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както
следва:
§ 1. Чл. 18, ал.1 се изменя както следва: „Таксата за битови отпадъци се заплаща
на вноските и в сроковете за заплащане на данъка върху недвижимите имоти.”
§ 2. Чл. 18, ал.2 се изменя както следва: На предплатилите в срока по чл.28, ал.2
от ЗМДТ дължимата такса за цялата година, се прави отстъпка 5 на сто.”
§ 3. Точка 15 от Приложение № 1 „Списък с видовете услуги и цени за тях” се
изменя както следва:
№ по
Вид услуга
Такса
Забележка
ред
15.
I. Входни такси за експозиции в
Исторически музей:
1. Вход за ученици, студенти и
пенсионери
2. Вход за възрастни
3. Хора с увреждания и деца до 6
години
4. Обзорна беседа на български
език
За групови посещения (над 10
души) беседата е безплатна
5. Семеен билет (родители с деца)

1,00 лв.
2,00 лв.
Безплатно
5,00 лв.

4,00 лв.

Със заплатените входни такси
могат да се посетят до два обекта на
музея.
II. Такси за услуги предоставяни от
Исторически музей гр. Попово
1. Услуги предлагани от музейната
библиотека:
- Читателски такси за 1 ден
- Ксерокопие на книги от
библиотеката (1 страница)
2. Дигитални услуги
- Дигитално заснемане на културни
ценности – снимки, документи,
печатни издания и др. (на страница)
- Дигитално заснемане на
веществени ценности (на брой)
- Качване на CD
3. Ползване на интериор в музея за
учебни часове и др. или
конферентна зала
- за 1 час

1,00 лв.
0,20 лв.

1,00 лв.

3,00 лв.
2,00 лв.

30,00 лв.
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50,00 лв.

- за 2 часа

III. Такси за специализирани услуги
1. За заверяване на препис и препис
– извлечение на документи от
основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея
- За първа страница
- За всяка следваща страница
2. За извършване на справка за
наличието на документи и движими
Културни ценности в основния,
обменния и научноспомагателния
фонд на музея
- За устна справка
- За писмена справка

5,00 лв.
2,50 лв.

7,00 лв.
10,00 лв. за всяка
страница

Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила от 01.01.2017 г.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Дирекция регионална служба
по заетостта гр. Русе – Дирекция «Бюро по труда» гр. Попово, върху имот частна
общинска собственост.
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
Точка 6 и точка 7 са идентични. Позволете ми да докладвам и за двете точки.
Нашата комисия с по пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение и по двете
точки.
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 и по точка 7 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Колеги, зачитам проекта за решение по точка 6 :
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 47 ал.
2 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Дирекция регионална служба по
заетостта гр. Русе, за нуждите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Попово, върху
част от имот частна общинска собственост представляващ:
Самостоятелен обект с идентификатор № 57649.503.2130.1.9 по
кадастрална карта на гр. Попово с площ 517.50 кв.м., находящ се на
четвърти етаж на сграда с административен адрес пл. „Ал. Стамболийски“
№ 2, гр. Попово, собственост на Община Попово по АОС 51/20.11.96г. и
792/12.02.03г.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване със срок от десет години, считано от 01.01.2017 г.
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
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

ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
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
-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 201
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 39 ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, чл. 47 ал.
2 и ал. 4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Учредява безвъзмездно право на ползване на Дирекция регионална служба по
заетостта гр. Русе, за нуждите на Дирекция „Бюро по труда“ гр. Попово, върху
част от имот частна общинска собственост представляващ:
Самостоятелен обект с идентификатор № 57649.503.2130.1.9 по
кадастрална карта на гр. Попово с площ 517.50 кв.м., находящ се на
четвърти етаж на сграда с административен адрес пл. „Ал. Стамболийски“
№ 2, гр. Попово, собственост на Община Попово по АОС 51/20.11.96г. и
792/12.02.03г.
2. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно
право на ползване със срок от десет години, считано от 01.01.2017 г.

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел –
туристическо дружество «Черноломец», върху част от имот частна общинска
собственост.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тъй като чухме становищата на комисиите, позволете ми да Ви прочета проекта
за решение:
На основание чл. .21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл.47,
ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна общинска
собственост представляващ: две помещения с площ 42 кв.м., находящи се на трети етаж
в сграда с административен адрес: гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски”№4 - самостоятелен
обект с идентификатор 57649.503.1425.1.3 по кадастрална карта на гр.Попово,
собственост на Общината по АОС 1734/31.03.2014 г., на Сдружение „Туристическо
дружество Черноломец”
с ЕИК 125001787 представлявано от председателя на
Управителния съвет Цветан Дечев Цонев, за срок от пет години.
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

ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 202
На основание чл. .21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл.47,
ал.2 и ал.4 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
Учредява безвъзмездно право на ползване върху част от имот частна
общинска собственост представляващ: две помещения с площ 42 кв.м., находящи се на
трети етаж в сграда с административен адрес: гр.Попово, ул.”Ал.Стамболийски”№4 самостоятелен обект с идентификатор 57649.503.1425.1.3 по кадастрална карта на
гр.Попово, собственост на Общината по АОС 1734/31.03.2014 г., на Сдружение
„Туристическо дружество Черноломец”
с ЕИК 125001787 представлявано от
председателя на Управителния съвет Цветан Дечев Цонев, за срок от пет години.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Прекратяване на съсобственост между Община Попово и юридическо лице, чрез
изкупуване частта на общината от съсобственика.
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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 проектите за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение 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 точки 8 с четири гласа ЗА и един против 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. 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, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на Община Попово да извърши прекратяване на
съсобственост с ЕТ „Иванов Къмпани- Иван Иванов” от с.Водица, с ЕИК 030180198 в:
-имот №637035 в стопански двор в с.Водица, с НТП – производствен терен, чрез
продажба частта на общината по АОС №13008/2016г., представляваща 0,342дка от
имота, целият с площ 4,720 дка. с цена 627 лв.
-имот №637036 в стопански двор в с.Водица, с НТП – производствен терен, чрез
продажба частта на общината по АОС №13009/2016г., представляваща 4,653дка от
имота, целият с площ 22,822 дка. с цена 8529 лв.
2.Съсобственика ЕТ „Иванов Къмпани- Иван Иванов” с ЕИК 030180198 от
с.Водица, да заплати дела на община Попово възлизащ общо на 9 156 лева.
3. Сключването на договор за продажба частта на общината да стане след
извършване на всички дължими плащания от съсобственика.
Имате думата за въпроси, мнения, предложения. Има ли желаещи?
Няма.
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
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
28/47

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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

24
1
4

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 203
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 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, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на Община Попово да извърши прекратяване на
съсобственост с ЕТ „Иванов Къмпани- Иван Иванов” от с.Водица, с ЕИК 030180198 в:
-имот №637035 в стопански двор в с.Водица, с НТП – производствен терен, чрез
продажба частта на общината по АОС №13008/2016г., представляваща 0,342дка от
имота, целият с площ 4,720 дка. с цена 627 лв.
-имот №637036 в стопански двор в с.Водица, с НТП – производствен терен, чрез
продажба частта на общината по АОС №13009/2016г., представляваща 4,653дка от
имота, целият с площ 22,822 дка. с цена 8529 лв.
2.Съсобственика ЕТ „Иванов Къмпани- Иван Иванов” с ЕИК 030180198 от
с.Водица, да заплати дела на община Попово възлизащ общо на 9 156 лева.
3. Сключването на договор за продажба частта на общината да стане след
извършване на всички дължими плащания от съсобственика.
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Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелини в земя от общински
горски територии
Вносител – д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проектите 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 9 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 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 69, ал.2, т.3 от Закона за горите, чл. 24 от
Правилника за прилагане на закона за горите, чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за
пчеларството и чл.8,ал.6 от Наредбата за определяне на базисните цени при
отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет гр. Попово,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на
пчелини за срок от десет години върху земя от общински горски територии в
следните имоти на лицата;
1.1. На Кина Георгиева Иванова от гр.Попово,Община Попово, ул.,,Каломенска” №62
в землището на с. Садина, ЕКАТТЕ 65057, Отдел 159, подотдел „ж” с площ от 0.1 ха
/1 дка/, попадащ в имот №000512 и определя цена за предоставяне на право на
ползване - 25 лева/дка/на година.
1.2. На Айше Салих Ахмед от с.Козица ,Община Попово, ул.,,Октомврийска” №2 в
землището на с. Козица, ЕКАТТЕ 37748, Отдел 133, подотдел „7” с площ от 0.1 ха /1
дка/, попадащ в имот №000011 и определя цена за предоставяне на право на ползване
- 25 лева/дка/на година.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договори за учредяване на
възмездно право на ползване върху недвижими имоти– земя от общински горски
територии.
Колеги, имате думата за въпроси. Не виждам 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

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 № 204
На основание чл. 21, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 69, ал.2, т.3 от Закона за горите, чл. 24 от
Правилника за прилагане на закона за горите, чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за
пчеларството и чл.8,ал.6 от Наредбата за определяне на базисните цени при
отдаване под наем на общинско имущество на Общински съвет гр. Попово,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на
пчелини за срок от десет години върху земя от общински горски територии в
следните имоти на лицата;
1.1. На Кина Георгиева Иванова от гр.Попово,Община Попово, ул.,,Каломенска” №62
в землището на с. Садина, ЕКАТТЕ 65057, Отдел 159, подотдел „ж” с площ от 0.1 ха
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/1 дка/, попадащ в имот №000512 и определя цена за предоставяне на право на
ползване - 25 лева/дка/на година.
1.2. На Айше Салих Ахмед от с.Козица ,Община Попово, ул.,,Октомврийска” №2 в
землището на с. Козица, ЕКАТТЕ 37748, Отдел 133, подотдел „7” с площ от 0.1 ха /1
дка/, попадащ в имот №000011 и определя цена за предоставяне на право на ползване
- 25 лева/дка/на година.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договори за учредяване на
възмездно право на ползване върху недвижими имоти– земя от общински горски
територии.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Възстановяване паметника на Цар Борис ІІІ в гр. Попово.
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
…………………………..Комисията с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 о чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62
ал. 8 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово разрешава възстановяване паметник на Цар Борис
ІІІ в гр. Попово на площад „3-ти март“ в зоната на кръстовището с бул.
„България“.
Въпроси ?
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Възползвам се тук, защото нашата комисия нямаше становище по този въпрос, да
внеса едно процедурно предложение. Значи цитирания текст на чл. 62 ал. 8 от ЗУТ казва
– мемориални места и обекти, свързани с исторически събития или личности се
разрешават по реда на този закон след решение на ОбС и съгласуване с Министерството
на културата. В тази връзка правя следното предложение: текста на решението да стане
следният: „Общински съвет Попово дава съгласие за възстановяване паметник на
Цар Борис ІІІ в гр. Попово.“
Мотива ми за това е следния: разрешаването на строителство става с издаване
разрешение за строеж. Ние няма как да изземем компетенциите на органа, който издава
разрешенията за строеж ние да разрешим възстановяването на паметника, защото не сме
компетентния орган. Благодаря.
Драгомир Петров – общински съветник
Просто, моят въпрос е към г-н Иванов. За финансирането евентуално на този
паметник, от къде ще са средствата. И знам, че там е било местото на стария паметник,
само че възможно ли е да го променим, защото той сега не ни е такъв важен елемент. За
мен лично по-важен е паметника на Васил Левски, който ще се строи до реката да е на
площад „3-ти март“.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
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Аз се присъединявам към становището на колегата Петров. Всички трябва да
уважаваме историята си. Според мен фамилията Кобурготски не е донесла нищо добро
за България. Ако смятате, че трябва да възстановяваме паметник, който е съществувал
по-малко от две години – гласувайте ЗА. А това място, басейнчето с лебеда лично на мен
ми носи приятни спомени от детството и аз не помня паметника на Борис ІІІ-ти. Помня
„лебеда“ и искам да го има “лебеда“.
Валентин Витанов – общински съветник
Аз имам един въпрос към хората, които са направили докладната записка. Колко
паметника на Борис ІІІ има в България за сведение, има ли информация ?
Димитър Димитров – общински съветник
Аз имам въпрос към д-р Веселинов лично. Понеже той е вносител на докладната,
пък така обича други да отговарят за това, неговия мотив да внесе тази докладна и той
подкрепя ли това в Попово да има паметник на цар Борис ІІІ на лебеда точно ?
Владимир Иванов – секретар на Община Попово
Първият въпрос беше за финансите. Аз не съм много силен в тази част, докато в
историческата част по-мога да бъда компетентен.
Искам да Ви кажа, мисля, че ще бъде интересно за всички, как стоят нещата около
историческата част. До 1937 година България страда от последствията на Ньойския
договор, а този договор е най-тежкия, най-лошия за България въобще от съвременната
история на България. По силата на този договор България няма право да поддържа
армия, България поддържа само гранични войски в рамките на около 20 000 души. В
същото време тъй като този договор е несправедлив не само за България, а и за много
страни от Европа. Идеята на възрожденците, на цели поколения хора, които са дали
живота си за България, са го дали за да видят България обединена в трите и пълни части
– Тракия, Мизия, Македония. В средата на тридесетте години предстоят сериозни
събития в навечерието на Втората световна война. Редно би било според българския
политически елит тогава, да бъде демонстрирано тогава, че България не е в това
положение, в което искат да я видят политическите противници, особено на Балканите и
да покажем, че България е жива, България има достойнство, има мощ и позиции, които
трябва да се уважават. А, това без армия не може да стане. За това, къде тайно, къде
полу- тайно страната започва да нарушава Ньойския договор и започва да възстановява
армията. Този процес е завършен някъде в началото на 1937 година и тогава
правителството решава да покаже на целия свят, не само на Европа, не само на
Балканите, да покаже, че България е една боеспособна държава, една държава, която има
мнение и позиции по отношение на проблемите, които са били тогава. И те решават да го
направят с едни грандиозни за времето си военни маневри, така известните „царски
маневри“. Знаете, че в нашия край те са известни. Искам да Ви кажа, че действително по
това време Поповска околия буквално се преобразява, защото подготовката за тези
маневри води до много други положителни ефекти за общината и за града в частност.
Тогава се извършва строеж на много пътища, които и до днес ги ползваме, извършва се
павирането на града, слагат се основите на новата сграда на Гимназията, открива се
новата сграда на гарата, града се електрифицира, включително и телефонизира,
включително и там, където е разположен командния пункт е имало електричество,
телефон и т. н.
Нещо не характерно за нашия край. Все още се ползва моста до Иванча, всички го
знаете. По този мост тогава е минавала бойната техника. Тежките машини от южна
България е нямало от къде да минат. Огромно строителство, ефектът за тогавашната
Поповска околия е бил огромен. За това, тогавашния Общински съвет, нашите
съграждани през 1943 година след смъртта на цар Борис ІІІ решават в знак на
благодарност за това, за което той е съдействал, в знак на благодарност и уважение да му
издигнат един скромен бюст-паметник. Това не е паметник, нещо грандиозно, а един
бюст-паметник в знак на признателност, за това, което е направил този човек за Попово
и за околията.
33/47

Знаете каква е историята. Само няколко години е просъществувал паметника.
След 9 септември, в началото на 1945 година паметника е свален, загубен, няма ги
следите на самия бюст, а на постамента е сложен паметника на Мара Тасева.
Това е съдбата на паметника на Цар Борис. Ще си позволя едно лично мнение да
изразя. Знаете, че едно изключително важно качество на хората е толерантността. На
уважението към миналото, към историята независимо дали ни харесва, или не ни
харесва. Аз мисля, че община Попово може да бъде посочена като пример за
толерантност, защото самият аз съм участник в процесите след 10 ноември, когато бяха
обругавани паметниците на антифашистите, когато беше поставен въпроса за тяхното
махане, демонтиране и т. н., но ние благодарение на здравия разум не допуснахме да се
посегне на нещо съградено. Защо в момента не направим нещо добро според мен,
уважавайки историята и да възстановим справедливостта, която всеки може да я тълкува
различно, но в края на краищата това е историческата справедливост.
И аз мисля, че ако Вие дадете своят глас днес да бъде възстановен паметника на
Цар Борис ІІІ, Вие няма да заявите някаква принадлежност, или някакво отношение към
монархизъм, или към каквото и да било, а към самата история. История, не на Царя, а
история на Попово. Така, че в общи линии повече от историческа гледна точка аз
аргументи не мога да извадя. Искам само да Ви информирам, че самия паметник, самия
бюст се оказа, че има запазено копие, което се намира в двореца Враня. Ние проведохме
среща и Симеон Сакскобурготски ни обеща да ни даде копието на бюста и да го
възстановим. Желание да се включат в инициативния комитет изразиха редица изявени
български личности, особено от генералитета, хората които са свързани с армията,
защото едно скоба само отварям – догодина ние ще празнуваме 80 години от
провеждането на тези маневри, от възстановяването на българската армия. И това ще
бъде национално събитие, няма да бъде само регионално и местно събитие. Вече има
един от хората, които изявиха желание да се включат в този Инициативен комитет,
декларира, че той ще поеме сумата за самия бюст. От нас ще остане само да оправим
пространството около самия паметник и самия постамент, като финансов ангажимент.
Пламен Събев – директор на Исторически Музей гр. Попово
До колкото се отнася до възстановяване на историческата правда и
толерантността, с което г-н Иванов преди малко завърши, ще кажа, че 1991 г. като
общински съветник бях един от хората, които защитаваха паметниците на
антифашистите, възстановяването паметника на Цар Борис – нямам спомен дали взехме
решение той да бъде възстановен, трябва да се проверят решенията. И мисля, че от там
трябва да тръгнем, защото това е един паметник, който е свързан не с монархията, не с
политиката, а е свързан с града. Защото с името на Цар Борис тогавашната поповска
общинска управа свързва, тя прави паметника и с личната намеса на царя, като се има
пред вид какво е управлението тогава е построена Гимназията без новото крило, което се
построи седемдесетте години, построено е гаровото отделение приемното, за съжаление
то не съществува вече, дадени са пари за модернизация на водопровода в града и за
павирането на част от централните улици. Тези неща съществуват и ние ще продължим
да говорим, че те са благодарение на тогавашното правителство и съответно на царя са
били дадени пари. Поповчани са прагматични хора и те се възползват от това, наистина
то не е национално, то е събитие с европейски мащаб - маневрите. Защото тук идват не
само българското правителство, целия двор, целия генералитет, тук идват европейските
медии, идват европейските аташета, всичко, което е възможно и се интересува от
политика и от армия пристига в Попово. Поповчани се оказват, те създават такива
контакти, че в следващите години успяват да направят така, че да се отпуснат стотици
хиляди левове, просто в старите вестници са вписани тези неща, нямам такава справка и
да направя. Този паметник е израз и на това, което се е случило в града, защото наистина
града е в един подем и само започналата война не позволява да бъдат реализирани дори
всички идеи, защото има решение тогава на Министерството на войната по него време за
създаване на Поповски гарнизон и построяването на казарми и военна част, която да има
34/47

седалище в Попово. Та в този смисъл паметника е едно изключително събитие за града, в
смисъл, той напомня за едно изключително събитие. Иначе за самите маневри няма
смисъл да говорим. Това е много различно. Но подема на България в 30-те години и
подема на Попово през тези години, включително и във военните години Попово си
остава един град благоустроен и град на спокойствие и свързан с почитта и
признателността на поповчани към Царя. И възстановяването на този паметник е
възстановяване на историческата правда. И аз мисля, че в Попово няма нито един
съборен паметник, изключвам този и ако ние го възстановим просто ще сме пример на
община и град, който си е запазил културното наследство и паметта по един
изключително толерантен и прекрасен начин, защото никой не е внасял и влагал
политика в това предложение, което се внася за гласуване. Иначе, мисля, че въпроса е
много принципен за историческата истина, а детайлите са така някак на втори план и
мисля, че няма чак до там да задълбаваме в историята. Благодаря Ви, ако имате някакви
въпроси сме готови да отговаряме.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Дами и господа общински съветници, аз не мога по-обширно, по-добре и поточно да говоря от Владимир Иванов и Пламен Събев. Но въпроса на Димитър Кънев е
провокативен. Така е. Какво Ви е страх от това, какво евентуално би решил кмета в
бъдеше да направи. И дайте сега, гледайки политическата обстановка и тенденция да го
провокираме да каже „да“ или „не“ е за паметника на цар Борис. Но Вие сте си прави,
след този шамар където получихте от БСП и от националистите на изборите, много
хитро искаш една част от хората да се отдръпнат от мене, които евентуално не биха
одобрили това Ваше решение и на едни бъдещи избори заплахата Веселинов да се
кандидатира от един мажоритарен район да е за Вас реална. Аз се чудя защо пък точно
Вие го поставяте този въпрос и една друга част от общинските съветници, които
емоционално реагират, а може би и така с разбиране „за“ и „против“ паметника, както и
хората на територията на общината ще реагират. Но не можете да отречете това, което
Ви каза Владимир Иванов и после и Пламен Събев, че тази толерантност беше запазена
и по времето не само на съветниците, а и кметуването на Людмил Веселинов. И аз
съжалявам, че не успяхме да запазим и от кражби бронзовите статуи на всички
паметници, а бяха някои изнесени, претопени и предадени с комерсиална цел. И един
човек като генерал Гецов, който е председател на Антифашисткия съюз мълчи и се
отнася предполагам с разбиране към историческата даденост и не поставя въпроса, а го
поставяте Вие.
След като съм внесъл докладната записка естествено съм „за“ възстановяването
на историческата истина и седя зад тази докладна. И не се страхувам да изкажа мнение
по този въпрос, че в Попово трябва да бъде възстановена историческата правда. Това е,
което имам да Ви кажа.
Никола Джамбазов – общински съветник
Просто едно леко уточнение в подкрепа на думите на колегите Иванов и Събев за
важността на този паметник. В общи линии през 1937 г., когато са маневрите в
Паламарца и в Попово една България, не от София, не от двореца Враня, не от другаде, а
от едно малко и никому неизвестно Попово заявява на целия свят, че има модернизирана
армия, не признава никакви наложени мерки от предишни договори и е готова да заеме
мястото си на военна сила в света. Не напразно има една книга в Музея, г-н Събев може
да я даде да се запознаете, ако не знаете – Големите царски маневри край Попово. Така е
озаглавена самата книга. Първата глава започва с – ако искаш…..готви се за война. Това
е началото на войната – 1937 година. Тук присъстват 14 военни аташета. Всички, от найголемите военни сили в света. Единствено, може би само Япония не присъства. От това
малко Попово се заявява точно това – ние сме тук и си заемаме военното място. Бих
искал да завърша с един цитат, който казва така –„Ввсеки паметник обаче е разрушим от
времето. Неразрушим е споменът, който живее в поколенията и ги вдъхновява към
подвиг. Такъв невидим паметник трябва да изградим и ние в душите си и да го предадем
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на нашите потомци“ - Това е из речта на негово величество Цар Борис ІІІ при
откриването на паметника Шипка.
Мисля, че всеки един от нас има уважение към паметниците, както тук много
пъти споменах, дори в подкрепа на тази толерантност аз бих казал, че не знам колко
населени места в България са запазили дори паметна плоча на Георги Димитров, а ние
имаме тук. Така, че бих казал, че сме толерантни към всички. Благодаря.
Петранка Габровска – общински съветник
Както чухме даже ще има честване на 80 години от това събитие. Аз подкрепям
това изказване на Никола, и на Иванов и Събев и мисля, че това още веднъж – повода –
80 години ще даде възможност в България да се направи едно голямо честване. И тези
дори, които са скептици по този въпрос да се убедят, че Попово е малък град, но има
своята история, своята култура. Благодаря.
Драгомир Петров – общински съветник
Искам да кажа само едно. Значи, народ, който не уважава паметниците си и
историята си не е достоен за уважение. Само, че аз не съм удовлетворен от отговора на
въпросите си. За местото на паметника, и за финансирането. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
За финансирането г-н Иванов каза, има човек, който е изразил желание да го
направи бюста. А по отношение на остатъка мисля, че всеки един от нас, който е изразил
тук мнение, особено в подкрепа нищо няма да му струва да даде своето, не вярвам да
товарим общината с някакви пари, да го направим с дарения. Вие бяхте един от
инициаторите за бюст паметника на Левски. По отношение на мястото нека оставим това
на архитектурния съвет и архитекта на града да уточнят точното място.
Драгомир Петров – общински съветник
Само, че аз много държа на местото. Нямам нищо против историята, ние не сме
хора, които ще я променим, само че местото, знам, че е било там, но ние можем да го
променим. Аз мисля, че по-достойно е паметника на Васил Левски да бъде на това място,
отколкото на Цар Борис.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Той Владимир Иванов не отговори, но аз не знам точно колко паметника има в
България.
Владимир Иванов – секретар на община Попово
В България има един единствен паметник на Цар Борис ІІІ. Друг няма изграден.
Знаете, че това става в края на 1943 година, зимата и началото на 1944. И след 9-ти
септември през зимата на 1945 г. е унищожен. Значи и да е имало намерение други да са
правили паметници нямало е време исторически. Но единствения, който е съществувал в
този период и точно на това место и точно в Попово.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Това е единствения мотив и на архитекта и при обсъждането със Събев, Иванов и
аз бяхме на това становище да възстановим паметника на автентичното му място.
Въпреки, че в сряда се прие общия устройствен план, но Вие знаете, че централната
градска част я изграждаме в три етапа. Предстои да гласуваме догодина изграждането на
втория етап от площад 3-ти март по посока светофарите на запад. А най-скъпата част,
която ще отнеме 6-7 милиона е естакадата, която се изгражда спускайки се от
читалището към пазара и над моста и надлеза, който ще бъде за пешеходци. Така, че
този паметник, ако някога Попово събере пари да изгради този трети етап на
централната градска част, това място – паметника, а включително и шадравана и лебеда
те отпадат, поради архитектурните виждания на специалистите. Затова мисля, че има
резон да обсъждаме мястото на паметника, но да не тикаме пък там и Левски, защото в
перспектива нещата не се връзват с паметника на Левски.
Е, разбира се няма да го направим на ЖП Гарата, пак ще бъде в централната
градска част, ако ОбС заедно с архитекта намерят подходящо място. Но за мен за сега
не виждам финансиране на този трети етап централна градска част. По-скоро ние сме
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длъжни пред паметта на всички загинали, за това сме си приказвали и с Пламен Събев, и
с генерал Гецов да направим мемориален паметник – горе над летния театър, където му
прилича на всички загинали във войните за освобождение на България поповчани.
Имаме ги средствата, аз Ви казах преди известно време, че два милиона извън другите
капиталови вложения ще ги имаме като резерва и ако ОбС реши тези пари да ги
разделим с инфраструктура и изграждане на този мемориален комплекс волята ще бъде
Ваша. Така, че не мога и аз със сигурност да се спра на мястото, въпреки че
историческата даденост си е там. Нямам какво друго да добавя.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Чухме, че мястото все още е под въпрос, да не стане така, че с това решение
даваме съгласие в зоната на кръстовището с бул. „България“, да не стане така да се
построи този паметник, да се наложи след това да го махаме, тъй като ще станем за смях.
Предлагам да отпадне – „в зоната на кръстовището с бул. „България“. Просто да
напишем : “Общински съвет Попово дава съгласие за възстановяване паметник
на Цар Борис ІІІ в гр. Попово.“
Димитър Димитров – общински съветник
Днес МС ще приема закон ли е, правилник, ли е какво е, за премахване на
комунистическите символи. Ако бъде приет този закон за комунистическите символи,
това значи, че ние трябва да махнем по цялата алея всички паметници, които имаме. Д-р
Веселинов излезе, но щях да го попитам как щеше да обясни на неговите
глосоподаватели вече пет мандата, шест ли седем, ли не знам колко вече се обърквам,
как ще им обясни, че ще махнем със закон символите на комунистическия режим, който
днес предстои да се приеме, а в същото време ще сложим един паметник на Цар Борис
ІІІ.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Ние говорим в бъдеще и мисля, че се отдалечихме от същността на въпроса. В
момента решаваме дали да дадем становище за паметника и стигнахме до едно
предложение. Д-р Георгиев – за последно.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Аз подкрепям предложението на г-н Гущанов за редакция на решението и след
като мине гласуването предлагам за утоляване на страстите 15 минути почивка.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Подлагам на гласуване направените промени в решението след предложенията:
Решението придобива следния вид:
Общински съвет Попово дава съгласие за възстановяване паметник на Цар
Борис ІІІ в гр. Попово.
Преминаваме към гласуване на решението.Който е съгласен с така направеното
предложение за решение то тази точка, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

24
2
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване ОбС Попово прие

РЕШЕНИЕ № 205
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 о чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 62
ал. 8 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет
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РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие за възстановяване паметник на Цар
Борис ІІІ в гр. Попово.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Издаване на запис на заповед от община Попово в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, обезпечаваща авансово плащане по Споразумение за
изпълнение на стртегия за Водено от общностите местно развитие РД № 50-142 от
21.10.2016 и заповед на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно
развитие ” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение 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 11 с два гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не
подкрепя проекта за решение. Аз съм с декларация. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преди да Ви зачета проекта за решение давам думата на вносителя да направи една
корекция.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми общински съветници, допусната е грешка при изписване, обърнете на
гърба, вместо 448 е 488 е сумата. На мястото на 4 е 8.
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
Във връзка със заявяване на авансово плащане пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и в
изпълнение на изискванията на чл.7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане
на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл.
21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1.Упълномощава кмета на община Попово да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер до 488 882,87 лв. (четиристотин осемдесет и осем хиляди осемстотин
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осемдесет и два лева и осемдесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово
плащане по Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от общностите местно
развитие РД № 50-142 от 21.10.2016 и заповед на Управляващия орган на ПРСР 2014 –
2020 г. по подмярка „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от
общностите местно развитие ” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на
стратегия за Водено от общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
със срок до 31.03.2024 г.
2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна група –
Попово” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Колеги, имате думата за въпроси.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Мен ме интересува един такъв въпрос – какво става и разплатени ли са
средствата, които предишния ОбС гласувахме, а именно 11 000 евро и 60 000 лева
предишни ангажименти на Общината към МИГ.?
Магдалена Радева – изпълнителен директор на МИГ Попово
На въпроса, който ми беше зададен отговора е следния: сумата от 11 000 евро не е
получена, тъй като тя касае обезпечаване на средства по прилагане на Стратегията и в
момента ние сме в процес на, тоест одобрени сме на 21 октомври и още не сме си ги
поискали тези 11 000 евро от Община Попово. А другите 60 000 лева – на 30 юни сме си
подали заявка за плащане, очакваме до края на годината ДФ Земеделие да ни ги
възстанови и те са 48 645 лева. Точно това е сумата.
По отношение на докладната, която Ви предложихме ще ме извините, но ще
коригираме още веднъж сумата, а именно - 488 957,50 лв. Това е сумата, която
представлява 50% дш одобрената ни сума за текущи разходи – 977 915 лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
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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
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
-

22
0
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване ОбС Попово прие

РЕШЕНИЕ № 206
Във връзка със заявяване на авансово плащане пред ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III”
№136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС №
BG121100421, представляван от изпълнителния директор Румен Андонов Порожанов и в
изпълнение на изискванията на чл.7 от Наредба № 1 от 22 януари 2016 г., за прилагане
на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. и на основание чл.
21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1.Упълномощава кмета на община Попово да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер до 488 957,50 лв. (четиристотин осемдесет и осем хиляди деветстотин
петдесет и седем лева и 50 стотинки) за обезпечаване на 100 % от авансово плащане по
Споразумение за изпълнение на стртегия за Водено от общностите местно развитие РД №
50-142 от 21.10.2016 и заповед на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. по подмярка
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие
” и по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. със срок до
31.03.2024 г.
2. Възлага на изпълнителният директор на Сдружение „Местна инициативна група –
Попово” да подготви необходимите документи за получаване на авансовото плащане и да
ги представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12. Учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на
здравеопазването с цел кандидатстване по оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020 г.”
Вносител д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за собствеността, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Учредява безвъзмездно право на строеж за изграждане на козирка, навес за линейки и
паркинг върху 150 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 57649.503.3681 по кадастралната
карта на гр. Попово, УПИ II от кв.129а, собственост на „МБАЛ Попово” ЕООД и безвъзмездно
право на строеж за изграждане на дизелов генератор върху 20 кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 57649.503.3680 по кадастралната карта на гр. Попово УПИ I от кв.129а,
собственост на „МБАЛ Попово” ЕООД на Министерството на здравеопазването.
2.Възлага на управителя на „МБАЛ – Попово” ЕООД да сключи договор за безвъзмездно
право на строеж.
3. Освобождава Министерството на здравеопазването от заплащане на режийни разноски

Имате думата за въпроси. 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

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 207
На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за собствеността, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация ,
Общинският съвет
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РЕШИ
1.Учредява безвъзмездно право на строеж за изграждане на козирка, навес за линейки и
паркинг върху 150 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 57649.503.3681 по кадастралната
карта на гр. Попово, УПИ II от кв.129а, собственост на „МБАЛ Попово” ЕООД и безвъзмездно
право на строеж за изграждане на дизелов генератор върху 20 кв.м. от поземлен имот с
идентификатор 57649.503.3680 по кадастралната карта на гр. Попово УПИ I от кв.129а,
собственост на „МБАЛ Попово” ЕООД на Министерството на здравеопазването.
2.Възлага на управителя на „МБАЛ – Попово” ЕООД да сключи договор за безвъзмездно
право на строеж.
3. Освобождава Министерството на здравеопазването от заплащане на режийни разноски

Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Д-р Ганка Колева – председател на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика"
Давам думата на д-р Колева:
Д-р Ганка Колева – общински съветник
За периода от 25.10.2016г. до 22.11.2016 г. в деловодството на общината за
постъпили 21 молби от граждани на община Попово за отпускане на еднократна
парична помощ. След разглеждане на молбите, ПК излиза със следното решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
2. Фатме Бехчетова Самиева
3. Шукрия Ахмедова Ахмедова
-

150 лева
290 лева
150 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Иван Методиев Иванов
2. Надежда Илиева Петкова
3. Ирина Огнянова Милкова
4. Кадрие Себайдинова Мехмедова
5. Николинка Колева Димитрова
6. Димчо Цветанов Тасев
7. Валерия Миланова Петкова
8. Кремена Колева Петкова
9. Надка Стефанова Михова
10. Събин Мирославов Болутов
11. Калинка Ангелова Денева
12. Иванка Илиева Георгиева
13. Емигюла Мустафова Велиева
14. Айтен Еминова Ашимова
15. Петя Иванова Христова
16. Галина Стефанова Георгиева
ІІІ. За доуточняване:
1. Владимир Николов Димитров
2. Радка Стефанова Костадинова
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение:
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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

-

25
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 208
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:
4. Зелия Мустафова Зюлкюфлиева
5. Фатме Бехчетова Самиева
6. Шукрия Ахмедова Ахмедова
-

150 лева
290 лева
150 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
17. Иван Методиев Иванов
18. Надежда Илиева Петкова
19. Ирина Огнянова Милкова
20. Кадрие Себайдинова Мехмедова
21. Николинка Колева Димитрова
22. Димчо Цветанов Тасев
23. Валерия Миланова Петкова
24. Кремена Колева Петкова
25. Надка Стефанова Михова
26. Събин Мирославов Болутов
27. Калинка Ангелова Денева
28. Иванка Илиева Георгиева
29. Емигюла Мустафова Велиева
30. Айтен Еминова Ашимова
31. Петя Иванова Христова
32. Галина Стефанова Георгиева
ІІІ. За доуточняване:
3. Владимир Николов Димитров
4. Радка Стефанова Костадинова
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С тези пари, които ние одобрихме в размер на 590 лева, финансовите средства
определени с бюджета за 2016 г. са изчерпани. Комисията по здравеопазване, социални
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дейности и околна среда предлага общинска администрация да спре приемането на нови
молби на граждани до гласуване на бюджета за 2017 година. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Никола Джамбазов – общински съветник
В комплекта ни от документи беше оставен и този Протокол от общо събрание на
Асоциацията по ВиК Разград., за което говорихме миналия път. Благодаря за което. Дано
да стане практика. Виждаме, че нашият представител д-р Веселинов е присъствал и не
само е присъствал, а е вземал участие в разискването. Направил е изказване, от което
произлиза една инициатива тяхна, което се надявам да доведе до консолидация на тази
Асоциация.
Д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Получи се така след приемането на Кубрат и Завет, че останаха Самуил и
Исперих. Лично с кмета на Самуил съм говорил, те нямат нищо против, нищо че са в
едно дружество с Исперих. За сега Исперих се инати, тъй като Исперихското дружество
е 51 % държавно участие. Ангажира се Областния управител и Кмета на Разград да
упражнят доброзорна политика на това дружество Исперих, което да влезе в
Асоциацията. Най-много тридесет и няколко милиона губят те, ми каза кметът на
Разград от липсата на изградена вече Асоциация, после сме ние с проекта от 13 милиона
за реконструкция. Другите, които най-много плачат са общини от селски тип, тъй като
не могат да кандидатстват по програмата за развитие на селските райони за по-дребни
обекти ВиК реконструкции. За сега е доведено до това положение до края на годината,
ако има заседание да приемем Самуил и да остане само Исперих. В противен случай аз
съм им заявил, че ще направим така, колкото и да не ни се иска да излезем, Опака също
ни поддържат и да влезем в Търговищката асоциация, ако разбира се Вие го гласувате.
Валентин Витанов – общински съветник
От едно известно време усещам, че в горния край на града няма достатъчно
налягане на водата. Съобразява ли се дебита, който се получава, предполагам, че
водоизточниците са едни и същи, които ползват цялата тази Асоциация, има ли някаква
опасност да падне дебита и да имаме проблеми пак както преди много години.
Д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Не е въпрос за дебита, не е въпрос за количеството, а до колкото ми позволяват
познанията обясниха ми, че намаляват налягането, а това с намаляване на налягането се
отрази в горната част на града и подаваната вода. Налягането в централната градска част
пък беше много по-голямо и това наложи подаването на вода в горната част на града да
бъде регулирано, намалено, което пък да се отрази и в по-долната част. Проблема е не до
количеството вода, а голямото налягане, което създава водоема. Това разбира се породи
и други допълнителни проблеми, на тези които са свързани с газ и газовите котлета.
Получи се проблем, че не се загрява водата в газовите котлета от намаленото налягане.
Търсим начин и този въпрос да се реши.
Димитър Димитров – общински съветник
Значи, моето питане е по-скоро искам да засегна една морална страна на нещата
от страна на общинските съветници, обвързаността им с общинската администрация и
всичко, което се случва около нас. И всяка сесия ще изнасям по една такава обвързаност
на общински съветник с общинска администрация.
Това, което сега искам да кажа, да заостря Вашето внимание към един договор 18
от 07.01.2016 г., който е за доставка на автомобилни горива, бензин 95Н около 110 000
литра, дизелово гориво около 20 000 литра, авто газ около 10 000 литра. Сумата е
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217 080 лева без ДДС. Община Попово е сключила този договор с изпълнител фирма
„Автотрейд СА“ ООД гр. Варна ул. „Дойран“ -2. Мога да Ви дам и телефоните, ако
искате и факсовете. Така, какво се оказва обаче. Оказва се, че собствениците на тази
фирма са същите при, които работи един наш колега Дончо Дончев, а в същото време се
оказва и друго, което ще го задам като въпрос към д-р Веселинов, той има ли някакви
взаимоотношения с тази фирма в последните 3-4 месеца? Оставям това, чисто морално
на всеки един и казвам – на всяка сесия ще изнасям такива факти, и следващия е г-н
Георгиев.
Д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
С тази фирма работим, ако не се лъжа от 4 години. А ме питаш за последните 3
години, дали познавам управителя. Познавам го, защо? Познавам го, много, много,
много, преди да започнем да говорим. Но нали знаеш, че кръста си го носи Кмета.
Сизирай Сметната палата и Прокуратурата, ако имам нарушения по Закона за
обществени поръчки да бъда проверен. Всичко е минало през обществена поръчка с
борсата. През борсата в Русе. Така, че недей да ме чукаш там, където няма да се пукне.
Не бързай. А, колкото до Дончо, той е съветник от 1 година, така че не е знаел може би
тогава, че съществува Общински съвет и ако е знае, не е участвал като сме подписвали с
тези хора договорите. Представи друга фирма, която да участва на борсата в Русе за найевтини горива.
Димитър Димитров – общински съветник
Ами, то затова в града се носи един виц защо Веселин Марешки не иска да открие
бензиностанция в Попово, ами защото казва, някой от общинските шофьори правят
дъмпинг на горивата.
Д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Абе ти стана голям управленец. Общинските шофьори правили дъмпинг на
Марешки. Ти ни издигна много високо летвата. Марешки идва и искаха от общината да
им дадем бензиностанция, в която да вложат техни продукти на територията на
общината, но под наем. Общината да не би да има бензиностанции. Казал съм, че може
общината с решение на ОбС да гласуваме място и да бъде така добър да си изгради
бензиностанция. Ама общината да му даде бензиностанция, а той да продава продуктите
си тук на територията на общината по-евтино.
То вярно, че Марешки Ви стигна на територията на Община Попово ГЕРБ, едвам
задържахте трето място, иначе щеше да Ви прати на четвърто.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, да продължим нататък. Аз също трябва да направя едно обявление. Имам
докладна пред мен от г-н Васил Стоименов – председател на инициативния комитет за
изграждане на бюст паметник на Васил Левски в Попово. Става дума за даряване на
средства от общинските съветници за построяване на бюст паметник на Васил Левски.
Знаете, че преди време взехме такова решение за построяването, обсъждахме го и сега
при обсъждането на въпроса касаещ паметника на Цар Борис ІІІ. Така, че аз предлагам
като инициатива от ОбС Попово всеки един от нас да даде своята лепта, дан, за
изграждането на този бюст паметник. Тъй като не смятам, че е удачно това нещо да бъде
гласувано като решение, защото не е морално според мен, по-скоро го поставям на
Вашата съвест, като аз давам пример – правим един списък при Нели Здравкова с
членовете на ОбС, в който всеки дава своя дан. Аз от сега обявявам, че давам 100 лева за
тази инициатива и съм поне първия, който е в списъка вътре. Доколкото знам д-р
Веселинов също е участвал с такава сума.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Всички ще дадем, то е ясно. Но се сещам като правихме измененията в
Правилника за работа на ОбС точно такава глава гласувахме за събиране на средства. Не
е ли по правилно да ни бъде посочена набирателната сметка, която този Инициативен
комитет има.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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В докладната тук не е записана, може да попитаме г-н Стоименов дали има.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
И да ни се даде набирателната сметка и всеки да си внесе.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Възможно е и това. Предполагам, че на съвременния етап, както някои казаха
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Говорехме и за анонимност, ако се сещате в тази глава в Правилника.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, аз предлагам така, аз поемам инициативата да намеря тази дарителска
сметка. Нели Здравкова ще Ви я даде на всички, които желаят да я получат да дарят суми
и който желае ще дари каквото иска по тази сметка така се разбираме.
Д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Наистина исканията са различни. Някои искат явно да дадат, други искат с
договор с общината за дарение пък ние превеждаме парите по тази сметка. Така, че Ваша
воля, който както иска. Но много организации, земеделски кооперации, предпочитаха и
аз подписвам договори за дарение и превеждаме парите, които ни дават по сметката на
общината в дарителската сметка.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Аз само да допълня, че някои предпочитат явно, други тайно. Аз лично
предпочитам тайно да даря, ако трябва и явно ще даря, но само да кажа, че тайното
даряване е по принцип изключено от това, което чухме на обсъжданията за бюст
паметника на Васил Левски, тъй като доколкото си спомням там беше казано, че ще има
плоча с имената на всички дарители. Така, че не знам как ще стане тайно това даряване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нека да оставим Инициативния комитет да го реши този въпрос, тъй като
дарителите могат да бъдат изписани по най-различен начин, включително и само с
инициали.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Г-н Георгиев, знаете ли колко е цялата сума, която трябва да се събере.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля, че е някъде 18-19 хиляди лева.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Аз правя такова предложение, ние ако дарим възнаграждението си за ноември
месец, ние ще съберем над 50 % и …….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Гущанов, Вие може да го направите като апел, не като решение. Вие виждате,
че има най-различни мнения, аз затова го поставих на Вашата съвест всеки сам да
прецени колко може и как може да го дари. Мисля си, че дори малко всеки трябва да
даде нещо като дан в тази добра кауза.

Колеги, благодаря Ви, поради изчерпване на дневния ред, закривам
четиринадесетото заседание на ОбС Попово.
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