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ПРОТОКОЛ    № 3 
 

 
Днес,  22.12.2015 г. / вторник /  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

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

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Моля за проверка на кворума. Присъстват 26 общински съветника, имаме кворум и 
можем да вземаме решения. 
 На заседанието присъстват кметът на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. Кмет 
инж. Милена Божанова, зам. Кмет Емел Расимова, служители от общинска администрация. 
 Писмени уведомления за отсъствие от заседанието не са постъпвали. 
 Преди да започнем работа по същество трябва да Ви уведомя, че д-р Русев подаде 
заявление за прекратяване на правомощията му като общински съветник след като беше 
избран за временно изпълняващ длъжността Управител на “МБАЛ – ПОПОВО“ ЕООД. 

Давам думата на председателя на Общинската избирателна комисия Данчо Николаев. 
Данчо Николаев – председател на ОИК Попово 
  Уважаеми дами и господа, с решение № 360 от 14.12.2015 г. ОИК Попово, на 
основание правомощията си по чл. 87 ал. 1 т. 24 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 30 ал. 4 
т. 3 от ЗМСМА прекрати предсрочно правомощията на общинския съветник от МК ЗАЕДНО 
д-р Румен Стойчев Русев. Решението е влязло в сила.  
  С решение № 361 от 21.12.2015 година ОИК Попово на основание правомощията си 
по чл. 87 ал. 1 т. 24 от ИК, във връзка с чл. 30 ал. 6 от ЗМСМА обяви за избран за общински 
съветник следващия от листата на МК ЗАЕДНО. Това е г-жа Ксения Василева Павлова. На 
Ксения Василева Павлова е издадено удостоверение за избран общински съветник № 30 от 
21.12. 2015 г.  
  Връчвам удостоверението за избран общински съветник на г-жа Ксения Василева 
Павлова.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Моля всички колеги да станат, а г-жа Ксения Василева Павлова на микрофона да 
повтаря след  мен  

 
“Заклевам се в името на Република България 

да спазвам Конституцията и законите на страната  
и във всичките си действия  

да се ръководя от интересите на гражданите от Община ПОПОВО и да работя за 
тяхното благоденствие” 

 
Моля, г-жа Павлова да подпише клетвения лист и да заеме мястото си  като 

общински съветник. 
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Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 12 
точки. 
 

В законовия срок постъпи още една докладна записка от кмета на Общината относно:  
 
Промяна в одобрения Годишен план за ползване на дървесина от горските територии 

– собственост на Община Попово през 2016 година. 
 
Предлагам тя да влезе като точка 11 от Дневния ред: 
 
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.  
 
 Гласуваме ЗА: 
   

ЗА   -   26 
  ПРОТИВ  -     2 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -     0 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА .  

Предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред: 

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015 
година.  
 
2.Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация гр. Попово, 
дейности и мероприятия към нея. 
 
3. Увеличаване на числеността и одобряване на план-сметката за 2016 г. на Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“. 
 
4.Одобряване на план-сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно: 
за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и за 34 села в Община Попово за 2016 
година, съгласно Закона за местни данъци и такси. 
 
5.Разрешаване изработване на Подробен устройствен план / ПУП / - План за 
застрояване /ПЗ/ на част от поземлен имот 000219 по картата за възстановена 
собственост на землище с. Априлово за изграждане на база за развитие на селски 
туризъм и спорт. 
 
6.Одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000075 
от землището на с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище за изграждане на 
кравеферма до 50 бр. крави  
 
7. Приемане на Доклад “Анализ на ситуацията и оценка потребностите за развитие на 
социалните услуги“ в Община Попово. 
 
8.Писмо от Национален компенсационен жилищен фонд с № 631/09.11.2015 г. и 
избиране на Местна комисия по ЗУПГМЖСВ. 
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9. Създаване на Временна комисия по конкретен повод – промени в Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 
 
10. Изменение на чл. 19 ал. 1/изр.3/, ал. 4, чл. 20, т. 8 и чл. 24 ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 
 
11. Промяна в одобрения Годишен план за ползване на дървесина от горските 
територии – собственост на Община Попово през 2016 година. 
 
12.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 
13 .Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува: 

Гласуваме ЗА: 
   

ЗА   -  26 
  ПРОТИВ  -    2 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    1 
 

ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА ! 

Преминаваме към работа по първа точка  от дневния ред –  

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2015 
година.  
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ д-р Ганка Колева. 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 17 декември. Присъстваха и 
четиримата членове на комисията. Участие в заседанието на комисията взеха и 
представители на общинска администрация. С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 
комисията не излиза с решение по точката. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 
Румен Димитров – общински съветник 
 На 21 декември се проведе заседание на нашата комисия. Взехме решение да 
подкрепим актуализацията на бюджета с четири гласа ЗА и едни ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 
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  
 ПК с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлага да бъде прието решението. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 На заседание, проведено на 18.12.2015 г. комисията ни с четири гласа ЗА подкрепя 
проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Илиян Станчев – общински съветник  
 Нашата комисия проведе своето редовно заседание вчера от 11.30. Комисията не бе в 
пълен състав. С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ нямаме становище по докладната. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам Ви 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, Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Приема изменения по приходите и разходите от Бюджета на Община Попово за 
2015 г. съгласно приложение №1; 

2. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма  за 2015 г. съгласно 
Приложение №2; 
 3. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности  и параграфи в 
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2015 година. 
 

Имате думата за въпроси. Г-жа Божанова е готова да отговаря на Вашите въпроси. 
Има ли? Знам, че на комисиите е имало дебати по точката. Или всичко е изяснено в 
комисиите. Няма желаещи.  
  

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 

Гласуваме ПОИМЕННО: 
 

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

РЕШЕНИЕ № 16          
 

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. Приема изменения по приходите и разходите от Бюджета на Община Попово за 
2015 г. съгласно приложение №1; 

2. Утвърждава актуализирана инвестиционна програма  за 2015 г. съгласно 
Приложение №2; 
 3. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности  и параграфи в 
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2015 година. 
 

 

Преминаваме към работа по втора точка от Дневния ред.  
2.Промяна в структурата и числеността на Общинска администрация гр. Попово, 
дейности и мероприятия към нея. 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ д-р Ганка Колева. 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С четири гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 
Румен Димитров – общински съветник 
 С пет гласа ЗА подкрепяме предложението 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  
 Трета комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Илиян Станчев – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА единодушно подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Позволете ми да Ви зачета проекта за решение: 
 

На основание чл.  21 ал. 1 т. 2 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 122 ал. 2 и ал. 3 от Закон за 
публичните финанси, във възка с оптимизиране работата на Общинска 
администрация, Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Одобрява, считано от 01.01.2016 г., промяна в структурата и числеността на 
общинска администрация – гр. Попово, съгласно Приложение № 1; 

2. Одобрява, считано от 01.01.2016 г., промяна в структурата и числеността на звена, 
дейности и мероприятия към Общинска администрация гр. Попово, съгласно 
Приложение № 2. 

 
 Имате думата за въпроси. 
Евгени Георгиев – общински съветник 
 След като събрахме нашата група взехме решение да подкрепим предложената от г-н 
Кмета структура на общинската администрация с една забележка. Забележката е такава – че 
до сега на нас не ни бяха представени звената, които си остават. Сега като влизахме ние 
разбрахме, че има още девет или десет звена, които тук не са споменати, а си остават. Ще ни 
бъде ли предоставена възможност, защото когато се събира нашата комисия ни бе казано, че 
те са действащи, не са променени. Ние трябва да имаме информация кои звена, които не се 
променят остават и каква е числеността и бройката в тях. Благодаря. 
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
 Аз бих искал да запитам вносителя, защо се налага разкриване на звено за 
обслужване на ОбС Попово в състав от трима човека. До колкото ми е известно до сега едно 
техническо лице се е справяло прекрасно със задълженията си. Защо още две лица, още две 
работни места се откриват, не виждам нуждата от това, при положение, че работата на 
общинските съветници се състои един или два пъти заседание в месеца на комисия и на 
общински съвет, а работата на тези лица е  свързана с подпомагане дейността на 
общинските съветници. Какво толкова ще правят тези хора, след като до сега един човек се 
е справял с това задължение. Благодаря. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
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 Уважаеми дами и господа, господин Председател, 
 Радостно, че така лесно ще мине тази структура, и как няма да мине след като 
числеността както виждате от 113 отива на 91. Каква е причината основната? Основната 
причина е, че общинската администрация не може да оформи нормални трудови 
възнаграждения върху личния състав и основното си е това. Близко до минималната се 
очерта, оказа, че ще получават хора с висше образование, експерти и специалисти в 
общинската администрация. Това ни принуди да погледнем числеността и да тръгнем към 
намаляване и обединение на някои длъжности, с което като се натоварят служителите да 
получат по-голямо възнаграждение. 
 На въпроса на г-н Кьосев за звеното на ОбС. До сега не сме имали Звено към ОбС за 
разлика от почти всички общини. Обслужващ персонал, шофьори, юристи, експерти. 
Според големината на общината са ползвали различни средства. Аз затова съм Ви 
благодарен на всички, които бяхте в предния и по-предния ОбС, че не залитахме и не 
изразходвахме средства, а се доверявахте на експертите на общинската администрация на 
внесените материали. Наистина има един касиер и един счетоводител, които към сегашната 
дирекция Финанси отговарят и сега изваждайки ги от списъка на тези 113 ние облекчаваме 
и фонд работна заплата след като нормативно закона ни го дава това. Това е единствената 
причина да намалим фонд работна заплата нормативно, законово. Не, че тези хора, ще 
работят само в ОбС. Те в длъжностната характеристика ще им бъде вменено и останали 
задължения в общинската администрация. Така, че няма да се чудят какво да правят. Те си 
продължават да работят към финансовия, счетоводен отдел. Това е единствената причина да 
направим това звено, което закона ни дава и да облекчим фонд работна заплата на 
останалите 91 човека.  
 За структурата се каза, че гласуваме именно тези, които са ни вменени за делегирани 
държавни дейности и тази структура е на Ваше разположение. А отделните звена, които 
касаят общинската дейност ги гласуваме допълнително, ако има промяна. При Вас са 
дадени звена, които се закриват. Аз нямам нищо против и звената общинска дейност да ги 
изчетем сега, които остават и нямат промени.  
Александър Стефанов – общинска администрация 
 Звено Гробищна администрация, звено Спортна база, звено Транспорт и поддръжка, 
звено за обслужване населението по кметствата, звено Стопанско обслужване, звено 
Ковачевско кале, звено Туристическа инфраструктура, тук също можем да посочим и 
Несписъчен състав, дежурно по общински съвет за сигурност, звено Образование, звено 
Заведение за социални услуги и вече другите са второстепенните разпоредители, които са 
към общинската администрация – Дома в Медовина, дома в Керамичния. Това са. Всички 
звена и структурата на общинска администрация е качена на сайта на община Попово. Там 
може да видите подробна информация за техните наименования от които е видно, дейността 
която извършват и техния числен състав. Органограма е направена.  
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
 Само искам да допълня, че когато разглеждаме проекта за бюджет на община Попово 
за 2016 година тези звена ще бъдат споменати. Те намират отражение и в бюджета на 
общината както и като численост, така и като средства за трудови възнаграждения, средства 
за издръжка на отделните звена. Тази докладна касае само там, където има промяна и тя 
предхожда приемането на бюджета, защото тя ще намери отражение в самия бюджет за 
2016 година. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, имате ли други въпроси ? Не виждам. 
 Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно по тази точка.  
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува 
  
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
   ЗА    -   28 
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   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 17         
 

На основание чл.  21 ал. 1 т. 2 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 122 ал. 2 и ал. 3 от Закон за 
публичните финанси, във възка с оптимизиране работата на Общинска 
администрация, Общинският съвет 

РЕШИ 
1. Одобрява, считано от 01.01.2016 г., промяна в структурата и числеността на 

общинска администрация – гр. Попово, съгласно Приложение № 1; 
2. Одобрява, считано от 01.01.2016 г., промяна в структурата и числеността на звена, 

дейности и мероприятия към Общинска администрация гр. Попово, съгласно 
Приложение № 2. 

 
 
Преминаваме към работа по трета  точка от Дневния ред.  
3. Увеличаване на числеността и одобряване на план-сметката за 2016 г. на Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“. 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С четири гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 
Румен Димитров – председател на ОбС Попово 
 Втора комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК“ОБщински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси“ 
Сюлейман Лешков – общински съветник 
 Трета комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, позволете ми да зачета проекта за решение: 
 

На основание  чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 
5, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от Закон за 
публичните финанси,  Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1.Одобрява, считано от 01.01.2016г. разкриването на 15 работни места в Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”. 

2.Одобрява, разкриването на 8 работни места на Общинско предприятие “Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” със срок на действие от 1-ви април до 31-ви 
октомври; 
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3.Одобрява, считано от 01.01.2016г., Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и 
дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, 
съгласно  Приложение № 1; 

4. Чл. 6 се изменя, считано от 01.01.2016г., както следва: 
“Числен състав на Социалното предприятие : 
-Директор – 1 работно място. 
-Счетоводител – 1 работно място. 
-Старши специалист - 3 работни места. 
-Работник озеленяване – 19 работни места.  
-Работник озеленяване – 8 работни места със срок на действие от 1-ви април до 31-ви 

октомври. 
-Работник поддръжка – 6 работни места. 
-Шофьор на товарен автомобил – 1 работно място. 

 5. Одобрява план – сметката за приходите и разходите на Общинско предприятие “Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2016г., съгласно Приложение № 2. 
 
 Колеги, имате думата за въпроси.  
Никола Джамбазов – общински съветник 
 За мен твърде интересно беше на разискването на тази точка в ПК – беше отбелязана 
загубата на Общината нанесена от недоброжелателни граждани. И ако може тук също да 
споменем тази загуба, която се нанася на общината, за да знаят тези хора с колко ощетяват 
общината.  
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС 
 Г-н Тошков, коментирахме разходите като разходни пера, но като цяло всяка година 
има такива проблеми, пресаждане на цветя, храсти, дървета. Не са малко, но Вие зададохте 
въпроса какво влиза в разходите за материали. 
Гецо Гецов – общински съветник 
 Моя въпрос е към директора на предприятието – за всички случаи на вандалски 
прояви, уведомявани ли са компетентните органи, какъв е резултата от проверките, които са 
извършени, има ли образувани досъдебни производства и осъдителни присъди за 
извършителите на тези дейния, защото това са престъпления. Ако някой е готов да ми 
отговори – моля.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово  
 За всяко по-голямо вандалско престъпление върху общинската собственост 
уведомяваме писмено Полицията и Прокуратурата. Една голяма част от тези преписки, след 
като изтече срока са прекратявани от Прокуратурата поради липса на извършител. Или по 
точно установяване на извършител. Все още най-голямата вандалска проява, която беше 
върху осветителните тела в централната част в града на новата пешеходна алея знаете бяха 
счупени лампите. Все още там си тече предварително производство, без до този момент да 
има разкриване на извършителите. В това отношение мога да кажа, че трудно установяваме 
извършителите на тези вандалски прояви. А на по-малките – откраднати храсти, дръвчета, 
цветя, алеите, които зацветяваме на другия ден виждаме, че са „приватизирани от 
добросъвестни граждани“ . Подсаждаме ги, за тях не сме давали информация в полицията. 
Явно трябва да работим с повече технически съоръжения като камери. Но камерите, които 
са поставени на частни обекти на централната улица не помогнаха на Полицията да хванат 
хората, най-вероятно младежи, които счупиха лампите. Най ме е яд когато получа преписка 
за прекратяване на производството от Прокуратурата поради неустановен извършител. 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Аз имам предложение в План – сметката – за 2015 – трябва да стане 2016 година и 
най-отдолу да не бъде численост на персонала от 01.01.2016, а да бъде численост на 
персонала за 2016 година. Тъй като директно е посочен броят на работниците, които ще 
бъдат назначени – 39, а виждаме, че по точка 2 одобрява разкриването на 8 работни места 
със срок на действие от 01.04.2016 до 31.10.2016. Така, че предлагам да бъде – численост на 
персонала за 2016 година. 
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Валентин Витанов – общински съветник 
 Искам само да вметна, една част от персонала ще бъде работник озеленяване и 
работник поддръжка. Доста често общината като работодател ползва безработни лица по 
различни програми, които са със същите длъжности. Имайки предвид натовареността, 
която……бюрото по труда да се ползва ресурс. Програмния период е в началото. Доста 
пари ще влязат по оперативни програми, така че струва ми се трябва да се използва това. 
Регионалните програми също. Според мен един проблем има в този случай почти винаги 
вече има съфинансиране от работодателя. Така, че когато се готви общинския бюджет 
трябва да се заложи и такава сума за да можем да ползваме това, което ще помогне на 
населението в града и най-вече в селата. Това е. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово  
 Господин Витанов, този въпрос сме го обслужвали и имаме предвид и аз лично 
очаквам да е някъде около 100 човека да бъдат отпуснати най-малко на община Попово по 
тази прословута временна заетост за да можем да облекчим и бюджета на предприятието и 
допълнително хора да дадем във всяко населено място по БКС дейности и в града. Да ги 
разпределим по половина – петдесетина човека в града и останалите 50 в селата. Ако са 
повече добре дошло за селата. Имаме го предвид това. И основно разчитаме на тези 
програми. За съжаление тази изтичащата година тези програми не ни облекчиха и не 
можахме да ги ползваме за сметка на бюджета на общината.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Подлагам на гласуване предложението на г-н Гущанов. 
 Който е съгласен с предложението на г-н Гущанов, моля да гласува.  
  
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Предложението се приема ! 
  
 И сега вече колеги преминаваме към гласуване на цялото решение с направените 
корекции.  
 Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува 
  
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 18          
 

На основание  чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл.17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 
5, ал. 1 от Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие “Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” и чл. 122, ал.2 и ал. 3 от Закон за 
публичните финанси,  Общинският съвет 

РЕШИ 
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1.Одобрява, считано от 01.01.2016г. разкриването на 15 работни места в Общинско 
предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”. 

2.Одобрява, разкриването на 8 работни места на Общинско предприятие “Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” със срок на действие от 1-ви април до 31-ви 
октомври; 

3.Одобрява, считано от 01.01.2016г., Приложение към чл. 5 от Правилник за организацията и 
дейността на Общинско предприятие “Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”, 
съгласно  Приложение № 1; 

4. Чл. 6 се изменя, считано от 01.01.2016г., както следва: 
“Числен състав на Социалното предприятие : 
-Директор – 1 работно място. 
-Счетоводител – 1 работно място. 
-Старши специалист - 3 работни места. 
-Работник озеленяване – 19 работни места.  
-Работник озеленяване – 8 работни места със срок на действие от 1-ви април до 31-ви 

октомври. 
-Работник поддръжка – 6 работни места. 
-Шофьор на товарен автомобил – 1 работно място. 

 5. Одобрява план – сметката за приходите и разходите на Общинско предприятие “Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” за 2016г., съгласно Приложение № 2. 
 
Преминаваме към работа по четвърта  точка от Дневния ред.  
4.Одобряване на план-сметките за средства необходими за сметосъбиране съответно: 
за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и за 34 села в Община Попово за 2016 
година, съгласно Закона за местни данъци и такси. 
 Давам думата за становище на председателя на ПК «Общински финанси и бюджет, 
местни данъци и такси» 
Сюлейман Лешков – общински съветник 
 ПК с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам Ви проекта за решение: 
  

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от Закона за местни 
данъци и такси, Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване, 
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и 
селата на територията на Община Попово за 2015 година, съгласно Приложение 
1. 

 
Имате думата за въпроси.  
 
Гецо Гецов – общински съветник 
 Моят въпрос е следния – в първа точка е записано амортизация и дезинфекция на 
съдовете за твърди битови отпадъци. Заложена е една сума от 42328 лева. Аз питам 
фирмата, която организира сметоизвозването кога дезинфекцира контейнерите, има ли депо 
за дезинфекция и кой контролира този процес. Защото все пак тук са предвидени, средства, 
които ние да гласуваме. Защото за града мен не ми е известно да се дезинфекцират 
съдовете. Това ми е въпроса.  
Лилия Ненова – общинска администрация 
 Относно средствата, които сме заложили в план-сметката относно амортизация и 
дезинвекция на съдовете задължението на фирмата, която предоставя тази услуга в нашата 
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община два пъти в година са задължени да измиват и дезинфекцират съдовете. Това нещо се 
извършва със специален автомобил. И за резултатите от дезинфекция се прави протокол.  
Гецо Гецов – общински съветник 
 Аз не съм доволен от отговора Ви. Ще Ви кажа защо. Вие като еколог много добре 
знаете как се пази екологията. Аз попитах има ли депо където става дезинфекцията или това 
става на улицата.  Има ли депо? Къде се събират утайките и къде се карат? Кой го 
контролира. 
Лилия Ненова – общинска администрация 
 Този автомобил има специална система, която е пълна с дизенфектант. Той със струя 
се впръсква и се измива. Не се извозва на някакво депо. Вървяхме с нашата общинска кола 
след този автомобил и следяхме как се мият контейнерите. Всичко става на място. Вдига 
контейнера, обръща го, със струя го измива и го оставя на място.  
Димитър Кънев – общински съветник 
 Аз имам следния въпрос. Между първия и втория тур на кметската надпревара 
слушах една пресконференция на г-н Веселинов на която той така сподели, че смята за 
доста високи таксите смет и данъците на жилищата в Община Попово. Аз останах с 
впечатлението, че спечелвайки изборите той поема ангажимента да работи върху това да 
бъдат намалени. И моят въпрос е в тази план-сметка, която представяте е ли включено това 
намаление на таксите, защото всички знаем, че плащаме доста убийствени такси.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Аз не си спомням г-н Димитров да съм поемал ангажимент за намаляване на такса 
смет. Ако бъдем честни сме говорили за запазване на данъчната тежест поне, за разлика от 
много общини, които по призива на премиера да увеличават данъците. А ние тук, поради 
факта, че в момента община Попово, нямаме неразплатено, нямаме задължения, за разлика 
от много общини, които поеха кредити, поеха инвестиционна програма, особено по 
инфраструктура и заборчляха с милиони. Община Попово няма никакъв в момента натиск 
от задължения. Но това не значи, че трябва да намаляваме данъците и таксите, а говорехме 
по принцип, че в България не е решено като цяло в общините въпроса със справедливата 
оценка на такса смет, поради факта че продължаваме в цяла България да налагаме такса 
смет на база на данъчната оценка на имотите. От тук нататък има две предложения в 
Националното сдружение. Може би някои общини ще минат като пилотни за промяна на 
тази несправедливост. И в този смисъл са наистина много тежки за някои семейства сумите 
на такса смет, идвайки от високата данъчна оценка на имота, независимо, че в този имот на 
два или три етажа живеят само един или двама човека. Винаги съм казвал, че е непосилна и 
несправедлива. Събираме и тази година такса смет с голяма трудност и като трябваше да 
оформим документацията по обществената поръчка, защото предстои смяна на оператора 
по битовото сметосъбиране се оказа, че ние не можем да дадем повече от 700-750 хиляди 
лева на този оператор и бяхме посрещнати от досегашния оператор с насмешка, защото 
ножицата при тях беше отворена. Те за тази услуга ни искаха над милион и четристотин 
хиляди. Това ще покаже времето дали с тези средства и с този оператор ще продължим или 
друг ще се намери, който да извършва сметосъбирането . Но това са възможностите на 
общината. Населението намалява, събираемостта на такса смет също и се оказваме в 
невъзможност според исканията на оператора да осигурим тези средства. Умували сме 
отново да се върнем във вариант да купуваме ние техника, да започнем ние сами с 
общинско предприятие, но това го познаваме , бившето БКС, аз лично не бях доволен, пък и 
предполагам и Вие също. По-чиста формула от това някой друг да го изпълнява и да върши 
обязаностите по договора няма и аз така мисля, че отново ще търсим оператор, който с 
възможните пари, които събираме от такса смет да извършва тази услуга.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Има ли други въпроси. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. 
 Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува 
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ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА 
 22. Радиана Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 19         
 

На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 66 от Закона за местни 
данъци и такси, Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Одобрява план-сметките за необходимите средства за събиране, извозване, 
депониране на битови отпадъци за гр. Попово, кварталите Невски и Сеячи и 
селата на територията на Община Попово за 2015 година, съгласно Приложение 
1. 

 
Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
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5.Разрешаване изработване на Подробен устройствен план / ПУП / - План за 
застрояване /ПЗ/ на част от поземлен имот 000219 по картата за възстановена 
собственост на землище с. Априлово за изграждане на база за развитие на селски 
туризъм и спорт. 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов- общински съветник 
 Нашата комисия с четири гласа ПРОТИВ не подкрепя докладната записка. 
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „ Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“ 
Илиян Станчев – общински съветник 
 Нашата комисия с два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не изрази становище 
относно докладната.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Проекта за решение по тази точка гласи следното, след което ще изслушаме 
мотивите на комисията.  
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 74 и 75 от 
Закона за горите, във връзка с чл. 108 ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 34 ал. 2 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7 ал. 1 т. 1 от НРПУРОИ , Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет гр. Попово дава съгласие за изготвяне на предложение до 
Министерството на земеделието и храните за започване на процедура за 
обособяване на самостоятелен имот с площ до 8.000 дка – част от имот 000219 по 
КВС на с. Априлово с НТП – залесена територия. Процедурата следва да се 
проведе в съответствие с изискванията на чл. 74 и 75 от Закона за горите. 

2. Общински съвет гр. Попово разрешава изработване на Подробен устроойствен 
план – План за застрояване на новообразувания имот, с цел промяна на 
предназначението му и привеждане в съответствие с устройствената зона по 
предвижданията на Общия устройствен план на Община Попово. Одобрява 
задание, изготвено по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП – ПЗ. 

3. Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за придобиване 
собствеността на новообразувания имот от Община Попово и упълномощава 
Кмета на общината да сключи договор за покупко- продажба. 

 
 Имате думата за въпроси по докладната записка. 
Любомир Гущанов- общински съветник 
 Основните ни мотиви за неподкрепа на докладната са следните – зачитам 
основанията. Закона за горите чл. 74 – Промяна предназначението на поземлени имоти в 
горски територии публична държавна собственост, държа да отбележа, че такъв е имота 
разглеждан в тази докладна се извършва с решение на МС по предложение на министъра на 
земеделието и храните. Промяна предназначението на горски територии публична държавна 
собственост се извършва само за строителство на обекти, които са държавна и общинска 
собственост. Чл. 75 за промяна предназначението на имоти в горски територии 
собственикът или инвеститорът прави искане за предварително съгласуване пред 
предложение първо министъра на земеделието и храните за поземлени имоти в горски 
територии публично държавна собственост. Тоест нашата комисия счита, че няма как да 
проведем тази процедура като нито сме собственик, нито сме инвеститор. Благодаря. 
Арх. Мисирджиев – гл. архитект община Попово 
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 Нашето основание да подготвим тази докладна е първо инвестиционното намерение 
подадено до нас чрез кмета на общината относно неговите инвестиционни намерения. 
Държа да отбележа, че на сегашния собственик е продадена само сградата. Това е сграден 
фонд без собственост върху земята и без право на строеж. Просто е продадена сграда като 
сграден фонд. За да може да тръгне инвестиционното намерение, за да може община 
Попово да му издаде виза за проектиране и респективно те да започнат да подготвят 
проекто сметна документация е необходимо да се изработи цялостен инвестиционен проект. 
Но такъв проект не може да бъде изработен без виза от наша страна. А виза може да се 
издаде само при положение, че собственика има или учредено право на строеж или е 
собственик на земята. Тъй като се касае не само за извършване на текущ ремонт, а се касае 
за разширение, конструктивно укрепване и т. н. В смисъл изграждане на една цялостна база 
със съпътстваща инфраструктура. Защо решихме да процедираме по този член. След 
проведени консултации с Министерството на земеделието и храните, респективно с 
държавната агенция по горите, и проведени на място срещи с техния юридически отдел се 
стигна до единодушното становище, че начинът това да стане е като Община Попово 
предприеме съответните действия. Може би е трябвало Общината да направи тези стъпки 
по-рано, но това не е в моите правомощия и аз казвам в настоящия момент какво може да се 
случи. И на тази база след юридическите консултации след съответно съгласуване като едва 
ли не те ни убедиха, че това е единствения начин за да могат нещата някакси да тръгнат и 
инвеститора да изготви проект, с който да кандидатства било за инвестиране по 
еврофондовете, било за друго финансиране. Другия ни мотив, който така също ще натежи 
при евентуално отпочване на тази процедура, е че в момента община Попово е възложила за 
изработване на Общ устройствен план за територията на цялата община. Зоната, в която 
попада въпросната сграда или сгради е част от тази територия и е предвидена за възможна 
промяна на предназначението. Така, че това допълнително пред Министерството ще бъде 
един коз. Зоната е ок, което означава развитие на курортни дейности. И в общи линии това 
са нашите аргументи. Ние ги структурирахме в три точки, като сме се постарали ясно да 
дефинираме целия процес и какъв трябва да бъде подхода. Това, което г-н Гущанов каза, до 
някъде има основание, но казвам до някъде, тъй като собствеността наистина е публично 
държавна, но чрез нашето искане и нашето предложение от името на общината ние ще 
искаме на първо място да се обособи имот, а не да се трансформира собствеността и едва на 
второ място с решение на Министъра ще се предприемат, това вече не е в нашите 
правомощия, да се предприемат необходимите стъпки за преобразуване на собствеността от 
публична в общинска. И след това Вие виждате с ПУП или план за състояние с привеждане 
към устройствената зона на част от територията е възможно вече така преобразуваната 
собственост съответно да промени своето предназначение като респективно общината стане 
собственик на този имот. Това е. Опитах се съвсем накратко да Ви обясня каква е 
процедурата и защо сме тръгнали по този път. По чл. 74 и 75 от Закона за горите и 
респективно стъпваме и на ЗУТ. Благодаря. 
Любомир Гущанов- общински съветник 
 Аз съм доволен от разяснението на арх. Мисирджиев. Може би в такъв случай би 
следвало да отпадне в точка 1 – Процедурата следва да се проведе в съответствие с 
изискванията на чл. 74 и чл. 75 от Закона за горите, тъй като така прочетено излиза че ние 
да това предложение, което ще отправим към Министерството на земеделието и храните 
искаме промяна на предназначението още с първа точка. От обяснението на арх. 
Мисирджиев разбрах, че първо ще отправим предложение за започване на процедура за 
обособяване на самостоятелен имот. Тоест това няма да има връзка с промяната на 
предназначението, което се случва на един последващ етап. Правилно ли съм разбрал. Това 
е моето предложение.  
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
 Както обясни председателя на нашата комисия ние подробно обсъдихме този въпрос. 
И считаме като юристи, че не е възможно да се предприеме такава процедура от името на 
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общината. Стана ясно в тази комисия, че  погрешно е станала сделката с този човек и сега 
трябва да му помогнем да осъществи инвестиционното си намерение. Ние обаче считаме, че 
този човек сам трябва да направи тези постъпки, а не ползвайки община Попово и в случая 
Община Попово ще подпомогне един частен интерес, което смятам, че не е редно.  
Арх. Мисирджиев – гл. архитект община Попово 
 Ако мога от името на общината да говоря потенциалния инвеститор ще разкрие 
работни места, освен изграждане на материална база. Както казах, ще бъде изградена и 
реконстроирана не само сградата, но и прилежащата инфраструктура, спортна площадка, 
детска площадка и т. н.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Хубаво, изпадате в юридическата страна на докладната. Прави са и господата Кьосев 
и Гущанов, но дайте да помогнем на хората. Нали за това сме общински съвет. Да не 
спираме инвеститорските намерения. Това е целта на общината, а не да намираме пречки, 
юридически, с които да им пречим. И моята молба е такава. Нищо не ощетяваме общината. 
Това, което казвате, че разходваме енергия – за това са служители, ще изразходваме тази 
енергия за благото и в интереса на хората. Аз се съмнявам на много такива замисли 
инвестиционни, отначало с голяма кошница идват, пък не ги реализират по различни 
причини. И тук се съмнявам дали ще стане. Но да не сме ние причината да им пречим 
хората. Виждат там някакъв комплекс за почивка било е някога и лагер за деца, хайде да нсе 
пречим. Сами ще се оплетем. Архитекта доста енергия хвърли по този казус и връзка с 
Министерството на земеделието, и Агенцията по горите, благодаря му за усилията, че се 
ангажира да помогне на хората. Това мога да кажа, нищо по-различно от това което чухте.  
Гецо Гецов – общински съветник 
 Искам само да си изясня тези 8 декара точно кое пространство обхващат? Ако го 
вземем северно от сградата както е, североизточно, цялата поляна, която там е, може би тя е 
8 декара или друго пространство обхваща. Затова да си изясним, защото знаете на това 
място традиционно какво се провежда. По традиция в това село винаги се е провеждал там 
традиционния събор. Сега нямам нищо напротив, всички знаем коя е фирмата, кой стои зад 
нея, след като стане частна собственост тя ще бъде заградена и там после как ще се 
провеждат тържества питам. Дайте да помислим малко и за това. Да си изясним точно коя 
територия обхващат тези 8 декара. 
Арх. Мисирджиев – гл. архитект община Попово 
 Уместен е въпроса на г-н Гецов. За съжаление обаче, аз не мога съвсем точно да 
визирам територията, тъй като това ще стане след необходимото проучване , оглед на место. 
Това нещо ще се възложи на специализиран екип, това вече не е в моите правомощия. По 
всяка вероятност аз казвам, не цялата поляна, но част от поляната ще влезе в тези 8 дка, 
защото целта и идеята е да се запази съществуващата висока растителност. Ще се 
разработят един, два, три варианта, които ще влязат при нас, ако трябва ще се подложат на 
обсъждане за да може най-правилно да се прецени избора и съответно идеята е да се 
осигури и достъп и необходимата инфраструктура. Разбира се трябва да се съобразяваме с 
потребностите на хората, на жителите. Разбира се контролиран достъп ще има, но защо да 
не се наложи този достъп да бъде свободе. Всичко е въпрос на договорки.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз имам един прост въпрос. Говорим за промяна на предназначението. Кой ще 
плаща? Има такси в Министерството и то не малки, сега всички знаем за какво става 
въпрос, но кой ще плаща докато стигнем до това и защо това не се случи преди да се 
продаде сградата. А продадохме сградата на цигли и на тухли и сега тръгваме да му правим, 
да му обособяваме парцел. Кой ще плаща за всичко това, това струва пари?  
Арх. Мисирджиев – гл. архитект община Попово 
 Аз мога да кажа по принцип, че ангажимента на общината ще приключи с 
процедурата по трансформиране на собствеността в частна и от там общината следва ако 
вървим по тези стъпки както е цитирано в докладната да придобие собственост. Самата 
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промяна предназначението, конкретното предназначение, според мен казвам е ангажимент 
на възложителя, той следва да поеме и плати всички необходими такси към държавата, 
което е логично.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Защото в точка 3 е записано – придобиване собствеността на новообразувания имот, 
това горите ли ще му продадем след като ги вземем от Областна администрация, от МС, ще 
му дадем от горския фонд 8 дка и той ще си ги преобразува в Министерство на земеделието 
или какво. Защото в 3 точка ние ще упълномощим кмета на общината да сключи договор за 
покупко продажба. Какво ще му продадем – горите? 8 Декара и той ще тръгне в 
Министерство на земеделието да си оправя земите. Новообразувания имот не е гора вече.  
Арх. Мисирджиев – гл. архитект община Попово 
 Напротив, имота си остава със своето предназначение, пак подчертавам само се 
трансформира собствеността от публична става частна и респективно, след като общината я 
придобие става общинска. Така, че никъде не е цитирано както виждате, че общината ще 
тръгне да променя предназначението на устройствената зона. Според мен казвам, си е 
работа и задължение на възложителя, който инициира цялата тази работа с изготвянето на 
проектите и съответно на финансирането.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Господин Димитров, общината никога не е плащала за такова нещо и ако имате такъв 
пример бих искал да го чуя.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Това нещо не трябва ли да отиде на търг тогава? 
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Начина на придобиване. Това е от компетенцията на юристите.  
 Добре. Доста време отделихме на тази докладна. Изяснихме ли всичко. Трябва да 
гласуваме предложението на Любомир Гущанов. Арх. Мисирджев, аз го подлагам на 
гласуване, но това може ли да обезмисли цялата докладна?  
Арх. Мисирджиев – гл. архитект община Попово 
 Ако отпадне от точка 1 би трябвало да отиде в точка 2.  
Любомир Гущанов- общински съветник 

Първа точка става - Общински съвет гр. Попово дава съгласие за изготвяне на 
предложение до Министерството на земеделието и храните за започване на процедура за 
обособяване на самостоятелен имот с площ до 8.000 дка – част от имот 000219 по КВС на с. 
Априлово с НТП – залесена територия.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Обявявам почивка за да се прецизира текста на решението. 
 Продължаваме работа по пета точка от дневния ред. 
 Колеги, ще Ви зачета новата редакция на проекта за решение, след съгласуване с 
юристите на общината:  
 

1. Общински съвет гр. Попово дава съгласие за изготвяне на предложение до 
Министерството на земеделието и храните за започване на процедура за 
обособяване на самостоятелен имот с площ до 8.000 дка – част от имот 000219 по 
КВС на с. Априлово с НТП – залесена територия.  

2. Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за придобиване 
собствеността на новообразувания имот от Община Попово и упълномощава 
Кмета на общината да сключи договор за покупко- продажба. 

3. Процедурата по изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 
на новообразувания имот, с цел промяна на предназначението му следва да се 
извърши по реда на чл. 74 и 75 от Закона за горите и привеждането му в 
съответствие с устройствената зона по предвижданията на Общия устройствен 
план на Община Попово. 
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 Преминаваме към гласуване. Който е съгласен така прочетения проект да стане 
решение, моля да гласува 
  
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ПРОТИВ 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА 
 22. Радиана Стефанова Георгиева  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА 
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА 
 27. Тихомир Йорданов Марков   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА    -   18 
   ПРОТИВ   -     1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    10 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 20          
 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 74 и 75 от 

Закона за горите, във връзка с чл. 108 ал. 5 от ЗУТ, чл. 124а, ал. 1 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1 
от ЗУТ и чл. 34 ал. 2 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7 ал. 1 т. 1 от НРПУРОИ , Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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1. Общински съвет гр. Попово дава съгласие за изготвяне на предложение до 
Министерството на земеделието и храните за започване на процедура за 
обособяване на самостоятелен имот с площ до 8.000 дка – част от имот 000219 по 
КВС на с. Априлово с НТП – залесена територия.  

2. Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за придобиване 
собствеността на новообразувания имот от Община Попово и упълномощава 
Кмета на общината да сключи договор за покупко- продажба. 

3. Процедурата по изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване 
на новообразувания имот, с цел промяна на предназначението му следва да се 
извърши по реда на чл. 74 и 75 от Закона за горите и привеждането му в 
съответствие с устройствената зона по предвижданията на Общия устройствен 
план на Община Попово. 

 

 

Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Одобряване на Подробен устройствен план – план за застрояване на имот № 000075 
от землището на с. Дриново, общ. Попово, обл. Търговище за изграждане на 
кравеферма до 50 бр. крави  
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С четири гласа ЗА ПК подкрепя предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов- общински съветник 
 На своето заседание нашата комисия не успя да излезе с решение.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Колеги, ще Ви зачета проекта за решение:  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ    , 

Общинският съвет 

РЕШИ 
 

            Общински съвет гр.Попово одобрява Подробен устройствен план – план за 
застрояване и план-схемите на техническата инфраструктура за имот № 000079 по КВС на 
с.Дриново, общ.Попово, м.” До обора”, с начин на трайно ползване – пасище, мера за 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - „животновъдство и 
селскостопански дейности” във връзка с изграждане на „Кравеферма до 50 бр. крави”. 

    Решението може да бъде обжалвано на основание чл.215 от ЗУТ пред 
Административен съд гр. Търговище в 30 дневен срок от датата на обнародване в ДВ. 

 
Колеги, имате думата. 
 

Любомир Гущанов- общински съветник 
Само искам да уточня, не че не подкрепяме, просто имаше едно леко чудене по 

процедурата, дали трябва да се разглежда от ОбС, но с тези разяснения, които получих 
сутринта няма пречка да мине и по ал. 1. Защото самия ЗУТ предвижда облекчен вариант по 
ал. 2, а именно да стане със заповед на кмета на общината това одобряване на ПУП, но и по 
ал.1 също няма пречка.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
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 Колеги, имате думата за въпроси и мнения по отношение на докладната. Няма 
желаещи. Преминаваме към гласуване.  Подлагам на гласуване решението, който Ви 
прочетох преди малко. 

 

Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 
 

Гласуваме ЗА: 
 

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

РЕШЕНИЕ № 21         
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ    , 
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

            Общински съвет гр.Попово одобрява Подробен устройствен план – план за 
застрояване и план-схемите на техническата инфраструктура за имот № 000079 по КВС на 
с.Дриново, общ.Попово, м.” До обора”, с начин на трайно ползване – пасище, мера за 
промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди - „животновъдство и 
селскостопански дейности” във връзка с изграждане на „Кравеферма до 50 бр. крави”. 

    Решението може да бъде обжалвано на основание чл.215 от ЗУТ пред 
Административен съд гр. Търговище в 30 дневен срок от датата на обнародване в ДВ. 

 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7. Приемане на Доклад “Анализ на ситуацията и оценка потребностите за развитие на 
социалните услуги“ в Община Попово. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С четири гласа ЗА ПК подкрепя предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Позволете ми да зачета проекта за решение. 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 
Общински съвет град Попово приема Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите за развитие на социалните услуги“ в Община Попово. 
 
Приложение: Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от 

социални услуги“ в Община Попово. 

 



 

21 
 

Имате думата за въпроси, мнения и предложения.  
 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз искам да отправя един апел към всички колеги общински съветници да прочетат 
Доклада,  защото за първи път се прави такъв доклад реален и много стряскащ. Молбата ми 
е да го прочетете всички, защото в следващите 10 години това, което е в този доклад са 
неща, които нищо хубаво не чакат община Попово. А що се отнася до социалните услуги, 
Общината се е постарала, заложени са, ние ги правихме съвместно някои неща, така че в 
следващия програмен период в областната стратегия ще бъдат заложени достатъчно и нови 
социални услуги. Набляга се с приоритет на възрастни хора, възрастни хора с увреждания, 
което е много добре. В първия програмен период се наблегна на Центрове за настаняване на 
деца, Центрове за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, сега вече се обръща 
внимание и на възрастните хора и това е нормално и затова казвам, че е стряскащо, защото 
следващите 10 години ще имаме необходимост от такива центрове за възрастни хора с 
увреждания и стари хора. Иначе доклада е направен много добре и имаше само едно 
разминаване в една от таблиците, но ние я коригирахме на комисията. Молбата ми е, 
прочетете го този доклад. Това ще ни накара за в бъдеще време да мислим какво ще се 
случва в община Попово. Засегнат е и бизнеса. Трябва да Ви кажа, че бизнеса се развива в 
три направления  - селско стопанство, автосервизи и шивашки предприятия – нищо друго в 
община Попово няма. А дори и притесненията на общинска администрация накрая са, че 
тези центрове, които ще разкрием ще изпаднем в ситуация да нямаме кадри за тях. 
Психолози, терапевти, трудови терапевти и т. н. Но дано да не се случи това нещо, след като 
разкрием тези заведения и хубавото е, че се мисли за домове за стари хора, което е крещяща 
нужда и за цялата област Търговище. Предстои едно преструкториране на Дома в 
Гърчиново и тогава вече този регион ще останем без дом за стари хора, което също е 
залегнато тук, най-вероятно ще бъде залегнато и в областната Стратегия и нещата ще се 
случат. Това е.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Първо се надявам, че всички са го изчели Доклада, тъй като той е част от 
материалите ни за тази сесия. Имаме ли въпроси. Няма. Преминаваме към гласуване.  

 
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува. 

 
Гласуваме ЗА: 

    
ЗА    -   29 

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

РЕШЕНИЕ № 22         
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36а, ал. 3 от 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
Общински съвет град Попово приема Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на 

потребностите за развитие на социалните услуги“ в Община Попово. 
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Приложение: Доклад „Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от 

социални услуги“ в Община Попово. 

 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Писмо от Национален компенсационен жилищен фонд с № 631/09.11.2015 г. и 
избиране на Местна комисия по ЗУПГМЖСВ. 

  
На основание чл. 21 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация и чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с 
многогодишни жилищно спестовни влогове, във връзка с чл. 16 ал. 2 от Правилника 
за прилагане на ЗУПГМЖСВ, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

І. Освобождава настоящите членове на МК по ЗУПГМЖСВ: 
 1. Георги Георгиев 
 2. Магдалена Радева 
 3. Бехти Бейтулов 
 
ІІ. Назначава МК по ЗУПГМЖСВ в състав: 
 

1. Росица Денева – председател на МК по ЗУПГМЖСВ 
2. Илия Сапунджиев – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
3. Зорница Иванова – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
4. Мехмед Камбер – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
5. Дончо Дончев – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
6. Петър Лазаров – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
7.  

 
 

Очакваме предложения по групата на ГЕРБ. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Групата на ГЕРБ предлага за член на комисията – Никола Джамбазов.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Други предложения има ли по състава на комисията или по решението. 
Любомир Гущанов – общински съветник 
  Аз искам да направя предложение а изменение първо по основанията да стане така:  
основание чл. 21 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местна администрация 
и чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с многогодишни жилищно 
спестовни влогове, във връзка с чл. 16 ал. 2 от Правилника за прилагане на 
ЗУПГМЖСВ 
 Николай Черкезов – общински съветник 
  Предлагам – т. І. Освобождава настоящите членове на МК по ЗУПГМЖСВ. 
Никола Джамбазов – общински съветник 
  Предлагам комисията да има мандатност да добавим на края -  Мандатът на 
Комисията е с мандата на Общинския съвет. 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 
  Преминаваме към гласуване на предложението за промяна . 
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Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Предложението  се приема ! 
 

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

Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението  се приема ! 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 23         
 

На основание чл. 21 ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местна 
администрация и чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане правата на гражданите с 
многогодишни жилищно спестовни влогове, във връзка с чл. 16 ал. 2 от Правилника 
за прилагане на ЗУПГМЖСВ, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

І. Освобождава настоящите членове на МК по ЗУПГМЖСВ. 
 
ІІ. Назначава МК по ЗУПГМЖСВ в състав: 
 

1. Росица Денева – председател на МК по ЗУПГМЖСВ 
2. Илия Сапунджиев – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
3. Зорница Иванова – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
4. Мехмед Камбер – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
5. Дончо Дончев – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
6. Петър Лазаров – член на МК по ЗУПГМЖСВ 
7. Никола Джамбазов – член на МК по ЗУПГМЖСВ 

 
Мандатът на Комисията е с мандата на Общинския съвет. 
 

 

Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9. Създаване на Временна комисия по конкретен повод – промени в Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
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Любомир Гущанов- общински съветник 
 На своето заседание нашата комисия с четири въздържали се не подкрепя проекта за 
решение. Може би сега е момента да кажа какви ни бяха мотивите. Мотивите са по самата 
процедура. В решението е записано избира Временна комисия със задача да извърши 
промени в Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за срок до два месеца в следния състав. По 
принцип такива промени могат да бъдат извършвани само от самия ОбС, не от комисията, 
затова сме прецизирали текста и предлагаме изменение в докладната – текста става: 
Избираме Временна комисия, която да изготви Проект за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация за срок до два месеца в следния 
състав: - следват членовете на  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Добре, съгласен съм с Вашето предложение.  
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
 Само накратко г-н Председател да ни разясните за какво се налагат тези промени.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Мотивите за това нещо е направените на председателски съвет предложения за 
промяна касаещи състава на управлението на общинския съвет, броя на зам. Председателите 
как да бъдат формирани, трябва да се обсъди възнаграждението на общинските съветници, 
както е постъпило предложение от г-н Гущанов, като следваща точка, то също да бъде 
разгледано, имаше още други дребни детайли, които са във връзка с промени в Закона. Вече 
трети мандат Правилника не е пипан, и за да не се прави промяна на парче, това ми бяха 
мотивите аз да внеса това предложение за да се направи едно комплексно оглеждане на 
целия правилник, който да подпомага нашата работа.  
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
 Благодаря за отговора. Удовлетворен съм.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Чакам предложения за състав на комисията. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Нашата група предлага г-н Румен Кьосев за зам. Председател на тази комисия. 
Според мен председател трябва да бъде Председателят на ОбС, тъй като той организира 
дейността и ще следи стриктно спазването на този Правилник. Имам две предложения за 
председател – Георги Георгиев и за зам. Председател адв. Румен Кьосев.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Тук при мен има други предложения, ако искате да ги зачета: за членове – Петранка 
Габровска, Дончо Дончев, Илиян Станчев и има предложение от ДПС Невзат Феимов да 
бъде зам. Председател на комисията, и Любомир Гущанов също да бъде председател, който 
май си направи отвод.  
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Правя си отвод въобще за участие в комисията.  
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
 Г-н Председател, нека да увеличим броя на членовете на комисията.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Седем са – чета наново предложенията: Георги Георгиев, Румен Кьосев, Невзат 
Феимов, Петя Габровска, Дончо Дончев, Илиян Станчев, Николай Черкезов. Предложенията 
са 7 за комисията. Повтарям предложенията за председател Георги Георгиев, зам. 
Председател Румен Кьосев и Невзат Феимов, за секретар е предложен Николай Черкезов, и 
за членове Петранка Габровка, Дончо Дончев и Илиян Станчев.  
Мехмед Камбер – общински съветник 
 Групата съветници от ДПС оттегля предложението за зам. Председател и предлагаме 
Невзат Феимов да бъде член.  
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Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Не остават вече конфликти. Комисията е окомплектована. Прочитам окончателно 
проекта за решение.  
 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
Избира Временна комисия със задача да изготви проект за изменение и допълнение на  

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за срок до два месеца в следния състав:  

 
Председател:  Георги Георгиев 
Зам. Председател: Румен Кьосев 
Секретар:  Николай Черкезов 
Член:   Петранка Габровска 
Член:   Дончо Дончев 
Член:   Илиян Станчев 
Член:   Невзат Феимов 

 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  
 Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен така прочетения проект 
да стане решение, моля да гласува 
  
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 24         
 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58 от Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Избира Временна комисия със задача да изготви проект за изменение и допълнение на  
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация за срок до два месеца в следния състав:  

 
Председател:  Георги Георгиев 
Зам. Председател: Румен Кьосев 
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Секретар:  Николай Черкезов 
Член:   Петранка Габровска 
Член:   Дончо Дончев 
Член:   Илиян Станчев 
Член:   Невзат Феимов 
 

Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
Костадин Димитров – общински съветник 
 Господин Георгиев имам едно предложение, преди да пристъпим към разглеждане на 
следващата точка от Дневния ред. Не го направих това предложение в началото, когато 
приемахме дневния ред, защото не знаех дали ще приемем предходната точка. След като я 
приехме с явно болшинство искам да направя две предложения, които да подложите на 
гласуване. Тъй като следващата точка е част от предходната точка. Да вярно тя произлезе от 
член на нашата група. Ние като идея я подкрепяме. Тя е добра. В нея въпреки, че има малко 
емоция е изключително добронамерена. 

Искам да уточня и всички ясно да разберат за какво става въпрос. Аз съм малко 
натъжен, че коментариите, които последваха от тази докладна за мен бяха много негативни. 
Част от коментариите бяха много негативни, част от коментариите бяха - да това е един 
силен ход, защото това е първата стъпка за евентуална кандидатура на г-н Л. Гущанов в 
следващите избори. Другите коментарии бяха, че има много популизъм в тази докладна. 
Всички ясно трябва да разберат, че тази докладна беше направена само и единствено с цел 
да бъде по някакъв начин облекчен бюджета на община Попово. Всички знаем, че 
финансовото състояние почти в цялата община никъде не е добро. Смятам, че няма нищо 
лошо и нищо странно в това което предприехме. След тези коментари преценихме, че не 
избрахме подходящата форма. Аз съм длъжен да поправя, това което не направихме. Значи 
първото нещо, което предлагам е тази точка да отпадне. Второто нещо, което предлагам е да 
решим и да създадем един фонд, в който колкото и да сме равни всички пред закона, 
финансово ние не сме равни. И в този фонд всеки да прецени, колко може, колко заплати и 
за какъв период от време да вкара там. Хубавото нещо на този фонд е, че като съберем 
определена сума ние ще можем да кажем – да тези пари ние ще ги дадем за ето това дадено 
нещо. За това моля да подложите на гласуване двете предложения. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Имаме ли готовност .  
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 

По втора точка както предлага Костадин Димитров няма как да правим промяна в 
дневния ред, който вече сме гласували. Няма пречка да отпадне тази точка, а в този бъдещ 
Правилник да бъде включено изменението.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

И аз така си мисля, че за този фонд ние трябва да му гласуваме мандат, да решим 
точно какво да представлява, мисля, че в момента нямаме готовност. Но като идея аз го 
приветствам и даже обявявам тук от трибуната, че участвам със 100 % от заплатата си в 
този и фонд и ние всички ще решим как ще го използваме този фонд, за какви направления, 
но наистина трябва добре да го обмислим и мисля, че комисията която беше създадена – 
Временна комисия по конкретен повод, тя трябва да се занимае по-конкретно с тази си 
задача. Съгласни ли сте колеги? 

Значи разбирам така – предложението първото е да отпадне разглеждането на тази 
точка на г-н Гущанов, тъй като тя е включена в предходната точка за избор на Временна 
комисия по конкретен повод и представлява част от нейната дейност.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз считам, че вносителя трябва да си я оттегли сега не знам. Ние имахме готовност 
групата на ГЕРБ тука в основанията, където пише, че считам, че с намаляването размера на 
възнаграждението ще допринесем за възможност за спестяване на финансови средства аз 
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съм си записал – ние имахме конкретно предложение отказвайки се от заплащането си тези 
160 000 лева, които ще икономисаме по данните, които са ни дадени като издръжка на ОбС 
да отпаднат таксите на детските градини и нито един родител да не плаща такса детска 
градина, така както е в много околни общини.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Мислите ли, че ще стигнат г-н Димитров? За това става въпрос, че това са суми, за 
които ние само предполагаме какво ще се случи с тях. И тук в момента не бихме могли да 
вземем такова решение. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Да, това казвам, обаче ако той си оттегли докладната.  
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Първо да кажа, докладната няма да я оттегля. Считам, че точно сега и е времето да я 
разгледаме. Благодаря и за предложението, много е добро. В действителност за таксите за 
детските градини. Общината, както знаем изпитва затруднения, трябва да се дофинансират 
детски градини, трябва да се изграждат детски площадки. Мисля, че сега му е времето да се 
занимаем с този въпрос относно възнагражденията. Ако оставим на комисията това 
означава още два месеца да стоим така в някаква неяснота какво точно ще се случи, с колко 
ще бъдат намалени възнагражденията и дали въобще ще бъдат намалени. Аз съм внесъл 
конкретно предложение, ако решите гласувайте по него, аз докладната към настоящия 
момент няма да си я оттегля.  
Костадин Димитров – общински съветник 
 Аз направих две предложения. До колко са процесуално допустими аз не ги 
коментирам. Предложих само да бъдат гласувани и нищо друго. Хубаво, че се получиха 
някакви дебати, но мисля, че въпреки всичко трябва или да ги приемем или не ги приемаме. 
Мисля, че няма нищо лошо в това. Да впечатлен съм, че тази докладна събуди нужното 
внимание във всички хора. Добра е докладната, нищо че е емоционална, нищо че е е в 
повечето случаи …. не мога да намеря точните думи и се въздържам от допълнителен 
коментар, но нека общинските съветници да решим какъв ще бъде резултата с едно 
гласуване. Най-добре е да има някакви конкретни предложения. Искам всички ясно да 
разберат, че докладната е добронамерена и единствено предприемане на някакви мерки, 
които са насочени към хората в общината.  
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Има представители на юристите тук.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Точно това исках да кажа и аз, колко е процесуално допустимо, след като има 
предложение за неразглеждане на докладната или най-малкото не вземане на решение по 
нея, аз това да го подложа на гласуване.  

Колеги, ще ми позволите да направя една процесуална почивка от 10 минути, през 
която да се посъветвам, след което ще направя решение как точно ще процедираме от тук 
нататък.  

Обявявам 10 минути почивка, за да мога да се посъветвам с юристите.  
Моля проверка на кворума.  
Колеги, след направената справка със ЗМСМА и Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация никъде не открихме изрично уреден такъв казус и тъй, като след като нещо 
не е изрично забранено в Правилника е разрешено, затова подлагам на гласуване 
предложението на общинския съветник Костадин Димитров за отпадане на точка 10. 
Изменение на чл. 19 ал. 1/изр.3/, ал. 4, чл. 20, т. 8 и чл. 24 ал. 4 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация. 
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 Който е съгласен тази точка 10 да отпадне и да нямаме решение по нея моля да 
гласува. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   26 
   ПРОТИВ   -    2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    1 
  
Предложението се приема ! 
 
 И тъй като Костадин Димитров имаше още едно предложение за създаване на фонд. 
Можете ли г-н Димитров да го прецизирате.  
Любомир Гущанов – общински съветник 
 В правилника е записано, че не може да се разглеждат въпроси, които не са включени 
в Дневния ред. Това е изрична разпоредба. 
Костадин Димитров – общински съветник 
 Тогава оттеглям второто предложение. Просто не бях подготвен, аз така в движение 
го направих.  
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Правя обяснение на отрицателен вот. Какво излезе от тази ситуация, утре от дневния 
ред, ако решим можем да си вадим точки, които не ни е удобно. Това е моето виждане.  
Костадин Димитров – общински съветник 
 Явно някои хора не слушат много добре, пък и аз не бях много подготвен. Аз с това 
започнах, не можех да направя това, защото не знаех дали ще приемете тази точка 
предходната, как да знам.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Не мисля да влизаме в словестно противоборство. Ясно е какво е мнението на 
мнозинството, така че ние се съобразяваме с мнозинството.  

 

Преминаваме към работа по единадесета  точка от Дневния ред.  
11. Промяна в одобрения Годишен план за ползване на дървесина от горските 
територии – собственост на Община Попово през 2016 година. 
 Точката беше допълнително вкарана. Няма становища на комисиите. Позволете ми 
да Ви зачета проекта за решение.  
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 ал. 2 и ал. 4 
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и 
недървесни горски продукти и чл. 4.2. от Договора за предоставяне на управление на 
земи и гори от общинските горски територии, сключен на 16.02.2015 г., Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

1. Одобрява  Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от общинските 
горски територии през 2016 г. в размер на 9780 куб. м. стояща дървесина. 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на взетото 
решение. 

 
Има ли кой да ни направи разяснение по тази точка? Заповядайте. 
 
Стела Атанасова – представител на Горско стопанство 
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  Уважаеми общински съветници, уважаеми господин Председател, уважаеми 
господин Кмете, на Ваше разположение съм да отговоря на въпроси по настоящата 
докладна записка.  
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Основния въпрос аз ще го задам. Какво наложи ново внасяне на тази докладна 
записка. На предишната сесия одобрихме 2980 куб. м. стояща дървесина. Какво наложи сега 
да одобряваме още 6800 куб. метра? 
 Стела Атанасова – представител на ДЛС „Черни Лом“ 
  Правилно е вашата формулировка като кубатура. Промяната в момента, която се 
внася е на база одобрен от вчерашна дата Горско стопански план на община Попово. Това, 
което на предната сесия беше дискутирано вече е факт. Съгласно Горско стопанския план за 
всяка година съгласно нормативната уредба има количество, което е планирано да бъде 
изведена необходимата сеч, насъждения, като за конкретна година са около 9000 стояща 
дървесина. Затова в момента се влага това като промяна в кубатурата.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Уважаеми съветници имате думата за въпроси по докладната записка.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз имам един въпрос – тази дървесина ще достигне ли до нашите съграждани, 
защото много кметове се притесняват, представят списъци в Горското и чакат, а пък ние сме 
община с гори и нашите граждани чакат ред да достигне дървесина до тях. А в същото 
време камионите извозват да кажем от Садинското землище, а кмета не знае какво става. Да 
речем извозват от Тръстишкото землище, а хората стоят без дърва. Дето има една приказка 
как беше по вода ходим, пък жадни стоим.  
 Стела Атанасова – представител на ДЛС „Черни Лом“ 
 Само искам да дам следния отговор на Вашето питане. С приоритет в цялата страна 
не само на територията на община Попово и на ДЛС „Черни лом“ се задоволява местното 
население с дърва за огрев. Всички кметове и физически лица, които са подадени от 
кметовете под формата на списъци в деловодството на „Черни Лом“ техните желания с 
дърва за огрев са удовлетворени, съответно и всички физически лица, подали заявления за 
дърва за огрев също техните нужди и желания са удовлетворени. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз имах пред вид, че ние имаме там дъб, бук, а на нашите граждани се дава акация, а 
нашите гори отиват някъде другаде.  
 Стела Атанасова – представител на ДЛС „Черни Лом“ 
 По отношение на дървесния вид, който се предлага с приоритет се дават насъждения, 
които са в близост до населените места. И този дървесен вид ние няма как да го променим с 
оглед, това което е предвидено за сеч в Горско стопанския план. Желанието на кметовете и 
на населението по населените места е основно да бъдат обектите с максимално скъсяване на 
разстоянието. Тоест самите жители да заплатят по-малко за транспорт на тази дървесина. В 
противен случай не е невъзможно да бъде доставена например за Светлен да бъде доставено 
от Садина. Но разстоянието вече се увеличава и се обезмисля покупката за този вид 
дървесина.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря. Мисля, че това беше логично обяснение. Други въпроси има ли? 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Едно техническо уточняване. Ние с решение № 7 имаме одобрен Годишен план. Сега 
пак одобряваме годишен план. Предлагам в решението да бъде записано Одобрява 
променен Годишен план.  
 Стела Атанасова – представител на ДЛС „Черни Лом“ 
 Съгласно действащата нормативна уредба ние като изпълнители по така сключения 
договор с Община Попово се изисква до края на месец октомври да бъде внесен годишен 
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план за одобрение. Това действие от наша страна е изпълнено и съответно Вие като 
възложители на предходната сесия сте одобрили такъв Годишен план. В момента ние сме 
внесли промяна на този годишен план с оглед приемането на горско- стопанския план.  
 Направеното предложение ни устройва, но юристите ще се изкажат.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Остава предложението Одобрява променен Годишен план …. 
 
 Преминаваме към гласуване на предложението на Николай Черкезов. 
 Който е съгласен с направенето предложение, моля да гласува.  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Предложението се приема ! 
 

Преминаваме към гласуване на решението с така направената промяна. Който е 
съгласен, моля да гласува. 

 
 ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ №25         
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 ал. 2 и ал. 4 
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските 
територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и 
недървесни горски продукти и чл. 4.2. от Договора за предоставяне на управление на 
земи и гори от общинските горски територии, сключен на 16.02.2015 г., Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

1. Одобрява променен Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от 
общинските горски територии през 2016 г. в размер на 9780 куб. м. стояща 
дървесина. 

2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изпълнението на взетото 
решение. 

 
 

Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
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  Давам думата за предложения на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда 
и социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
  Уважаеми общински съветници за периода от 24 септември до 16 декември 2015 г. са 
постъпили 42 молби на граждани от Община Попово за отпускане за еднократна парична 
помощ. След тяхното разглеждане комисията предлага следното решение:  
І. Отпуска еднократна помощи на следните граждани: 
 
 1. Ерма Красимирова Севдалинова  - 100 лева 
 2. Стефан Петров Димитров  - 150 лева 
 3. Юлияна Станиславова Апостолова -  80 лева 
 4. Орлин Здравков Милушев  -  50 лева 
 5. Мара Кирилова Андреева  -  90 лева 
 6. Ахмед Мехмедов Ахмедов  - 150 лева 
 7. Пенка Живкова Мустафова   - 100 лева 
 8. Сашко Василев Александров  -   80 лева 
 9. Хава Сали Зекериева   -   80 лева 
 10. Айше Мехмедова Алиева   -   50 лева 
 11. Соня Богданова Стоянова   - 200 лева 
 12. Пламенка Георгиева Русева  - 200 лева 
 13. Нафизе Алиева Османова  - 100 лева 
 14. Гергана Рачева Рачева   - 100 лева 
 15. Хава Ахмедова    - 100 лева 
 16. Емин Хасанов Юсеинов  -   80 лева 
 17. Василка Георгиева Стойнева  - 150 лева 
 18. Рени Андреева Георгиева  - 150 лева 
 19. Петя Иванова Христова   - 100 лева 
 20. Кремена Колева Петкова  - 150 лева 
 21. Бончо Петков Колев   -   50 лева 
 22. Иванка Илиева Георгиева  -   80 лева 
 23. Емилия Северинова Сибинова  - 200 лева 
 24. Галина Стефанова Георгиева  - 200 лева 
 25. Иванка Димитрова Цуцуманова -   50 лева 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Светлана Райчева Тодорова 
2. Шафие Османова Хасанова 
3. Сергей Михайлов Карамфилов 
4. Невин Нежатинова Нихатова 
5. Валентина Жекова 
6. Ася Красимирова Михайлова 
7. Емра Михайлов Филипов 
8. Кръстинка Ангелова Иванова 
9. Кадрие Исуфова Янова 
10. Теменужка Станева Николова 
11. Стефан Йорданов Радев 
12. Адалет Веждиева Ахмедова 
13. Атидже Мехмедова Болутова 
14. Стефан Гонев Савов  
15. Андрей Георгиев Аспарухов 
16. Валя Недкова Христова 
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ІІІ За доуточняване 
 

1. Николинка Иванова Димитрова 
 

Ако приемете предложението на комисията парите за еднократна парична помощ в 
размер на 15 000, която гласувахме в началото, когато приемахме бюджета за 2015 година 
се изчерпаха. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Позволете ми да Ви зачета раздадения проект за решение. 
 
На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, 
отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани. 

 

 Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -     28  
   ПРОТИВ   -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -       0 
  
Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 26          
 
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 помощи на следните граждани: 
 
 1. Ерма Красимирова Севдалинова  - 100 лева 
 2. Стефан Петров Димитров  - 150 лева 
 3. Юлияна Станиславова Апостолова -  80 лева 
 4. Орлин Здравков Милушев  -  50 лева 
 5. Мара Кирилова Андреева  -  90 лева 
 6. Ахмед Мехмедов Ахмедов  - 150 лева 
 7. Пенка Живкова Мустафова   - 100 лева 
 8. Сашко Василев Александров  -   80 лева 
 9. Хава Сали Зекериева   -   80 лева 
 10. Айше Мехмедова Алиева   -   50 лева 
 11. Соня Богданова Стоянова   - 200 лева 
 12. Пламенка Георгиева Русева  - 200 лева 
 13. Нафизе Алиева Османова  - 100 лева 
 14. Гергана Рачева Рачева   - 100 лева 
 15. Хава Ахмедова    - 100 лева 
 16. Емин Хасанов Юсеинов  -   80 лева 
 17. Василка Георгиева Стойнева  - 150 лева 
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 18. Рени Андреева Георгиева  - 150 лева 
 19. Петя Иванова Христова   - 100 лева 
 20. Кремена Колева Петкова  - 150 лева 
 21. Бончо Петков Колев   -   50 лева 
 22. Иванка Илиева Георгиева  -   80 лева 
 23. Емилия Северинова Сибинова  - 200 лева 
 24. Галина Стефанова Георгиева  - 200 лева 
 25. Иванка Димитрова Цуцуманова -   50 лева 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

17. Светлана Райчева Тодорова 
18. Шафие Османова Хасанова 
19. Сергей Михайлов Карамфилов 
20. Невин Нежатинова Нихатова 
21. Валентина Жекова 
22. Ася Красимирова Михайлова 
23. Емра Михайлов Филипов 
24. Кръстинка Ангелова Иванова 
25. Кадрие Исуфова Янова 
26. Теменужка Станева Николова 
27. Стефан Йорданов Радев 
28. Адалет Веждиева Ахмедова 
29. Атидже Мехмедова Болутова 
30. Стефан Гонев Савов  
31. Андрей Георгиев Аспарухов 
32. Валя Недкова Христова 

 
ІІІ За доуточняване 
 

2. Николинка Иванова Димитрова 
 

 
Преминаваме към работа по тринадесета  точка от Дневния ред.  
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
   
  Колеги, имам едно предложение - тъй като д-р Русев беше член на ПК 
„Здравеопазване, околна среда и социална политика“ , а г-жа Ксения Павлова зае неговото 
място, моето предложение е тя да го замести и в тази комисия. Имате ли нещо против? 
 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -     28  
   ПРОТИВ   -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -       0 
  
Предложението се приема ! 
 
 
Поради изчерпване на дневния ред, закривам третото заседание на ОбС Попово. 
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   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ................................................... 
                   / ХАСАН ХАСАН / 
 
 
    
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 

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


