ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ПОПОВО

MUNICIPAL COUNCIL
POPOVO

7800 гр.Попово
ул. „Ал.Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40032, 40255, 40256
факс: 0608/40257

7800 Popovo, Bulgaria
str „Al.Stamboliyski“ №1
tel.: +359 608/40032, 40255, 40256
fax: +359 60840257

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

ПРОТОКОЛ № 6
Днес, 31.03.2016 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ШЕСТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума. Присъстват 29 общински съветника, имаме кворум и
можем да вземаме решения.
Откривам ШЕСТОТО заседание на ОбС Попово.
На заседанието присъстват кметът на Общината д-р Людмил Веселинов, има
представители на медиите.
Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 32 точки.
В законовия срок постъпиха още две докладни записки от кмета на общината д-р Л.
Веселинов
относно Промяна на договор за възлагане управлението на „МБАЛ – Попово“ ЕООД и
Относно определяне на основна месечна работна заплата на Кмет на кметство с. Захари
Стояново, община Попово.
Предлагам те да влязат като точки 30 и 31 в Дневния ред.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -
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ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
Сега предлагам на Вашето внимание проекта за Дневен ред
1.Приемане Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план
за развитие 2015-2020 г.”
2. Промяна в списъка на общинския жилищен фонд за 2016 г.

3. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2016 г. – земеделска земя.
4. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2016г. – имоти в регулация и откриване на
процедура за провеждане на търг с явно наддаване.
6. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и учредяване право на ползване за разполагане на
пчелини.
7. Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин в земя от общински горски
територии.
8. Допълване на решение № 46 по Протокол № 5/25.02.16г.
9. Промяна на финансирането и собствеността на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“ гр.Попово.
10. Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и
гори в горските територии на Община Попово.
11. Предоставяне на земи /дивечови ниви/, общинска собственост за специализирана
фуражна база на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.Попово.
12. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.89.5 по кадастрална карта на землище гр.
Попово.
13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на
имот № 028102, местност Трабеш, в землището на с. Садина, община Попово, област
Търговище с цел промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски
нужди.
14. Актуализация на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на
ЖК „Младост“ гр. Попово като част от Комплексен проект за инвестиционна
инициатива „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани
елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово
за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване на
ЖК „Младост“.
15. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост на: язовир „Гагово-Паламарца” в землището на с. Гагово и с. Паламарца
и микроязовир „Паламарца” в землището на с. Паламарца с цел на ползване
„Аквакултури и свързаните с тях дейности”.
16. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в
община Попово за 2015 година.
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17. Отдаване под наем чрез публичен търг на общински терени за организиране на
традиционния Русалски панаир.
18. Кандидатстване на Община Попово с проектно предложение пред Фонд „Социална
закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.
19. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция на храма, камбанарията
и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност,
подобряване на прилежащите пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с.
Ломци“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..
20. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция на храма, камбанарията
и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност,
подобряване на прилежащите пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с.
Зараево“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..
21. Проект : „Реконструкция и на храма и реконструкция на сградата за Църковно –
просветна дейност и църковни тържества при църква „Свети Архангел Михаил“ с.
Ковачевец, община Попово“
22. Проект : „Реконструкция и конструктивно укрепване на храма и реконструтция на
сградата за провеждане на църковни тържества и църковно – просветна дейност при
църква „Св. Иван Рилски“ и подобряване на прилежащите пространства с.
Славяново, УПИ – 540, кв. 23, обл. Търговище.
23. Проект : „Реконструкция на храма и възстановяване на сградата за църковнопросветна дейност и църковни тържества и подобряване на прилежащите
пространства при църква „Света троица“ с. Кардам, община Попово, кв. 36, УПИ ХІ192 по плана на с. Кардам“
24. Проект : „Реконструкция и конструктивно укрепване на храма, реконструкция на
камбанарията и на сградата за провеждане нацърковни тържества и църковно –
просветна дейност и подобряване на прилежащите пространства при църква „Св.
Архангел Михаил“ с. Светлен, УПИ І-453, кв. 52, обл. Търговище“
25. Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Попово.
26. Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната
2016/2017 година на Основно училище „Васил Левски“, с. Славяново, община Попово.
27. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2016 г.
28. Определяне член на комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани и
определяне степента на жилищна нужда на определените семейства.
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29. Утвърждаване на решение на Комисията за финансово подпомагане на семейства и
двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на
община Попово.
30. Промяна на договор за възлагане управлението на „МБАЛ – Попово“ ЕООД.
31. Определяне на основна месечна работна заплата на Кмет на кметство с. Захари
Стояново, община Попово.
32. Оптимизиране на мрежата от Целодневни детски градини на територията на гр.
Попово.
33. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
34 . Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -
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0
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ДНЕВНИЯ РЕД СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по първа точка от дневния ред –
1.Приемане Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския план
за развитие 2015-2020 г.”
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 29 март от 12 часа в присъствие на
всички членове на комисията. Участваха и представители на общинска администрация. С 4
гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията предлага предложението да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
На редовно заседание на комисията на 30 март от 13 часа присъстваха всички
членове на комисията. С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ приемаме
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
Нашата постоянна комисия на редовно заседание с четири гласа ЗА и един
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ предлага предложението 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“
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Адв. Л. Гущанов – общински съветник
С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията 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 заседание вчера в 11.30 в пълен състав и с три гласа
ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за
регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91, ал 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на
ЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2015 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.”
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата за въпроси, мнения, предложения по отношение на докладната
записка. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е
явно.
Който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 59
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за
регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91, ал 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на
ЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2015 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.”
Преминаваме към работа по втора точка от Дневния ред.
2. Промяна в списъка на общинския жилищен фонд за 2016 г.
Вносител д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията 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. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл.
27, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища , Общинският съвет

РЕШИ
1. Променя утвърдения списък на общинския жилищен фонд за 2016 г. както следва:
- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 168 бр.;
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици 9 бр.;
- ведомствени жилища 10 бр.
- резервни жилища 112 бр.
299 бр.

Общ брой жилища
Приложение : Списък на общинския жилищен фонд;

Колеги, имате думата за въпроси .
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Технически ми е въпроса. Виждам, че резервни жилища общо има 112 броя. Значи,
по принцип съгласно Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за
настаняване под наем и т. н. няма да я зачитам цялата, тези резервни жилища се ползват
когато основните жилища, които се дават под наем трябва да бъдат ремонтирани евентуално
и такива неочаквани нужди. Въпроса ми е в каква степен са запълнени тези резервни
жилища и има ли възможност част от тях да бъдат прехвърлени към основните с цел попълно задоволяване на жилищните нужди на хората от общината?
Илия Сапунджиев – общинска администрация
Нуждата на търсещите жилища е голяма и просто 10 % има, които при бедствия и
аварии, ако се наложи да настаняваме.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Не само това, а знаете, че все още строим трето тяло на блок 105, където има
обезщетени собственици на имоти, които сме им взели. Тези жилища са именно за такива
хора, които още не са обезщетени с жилища. Това е остатък от проблемите със земетръса.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Гласуването е
поименно.
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
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 60
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл.
27, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища , Общинският съвет

РЕШИ
1. Променя утвърдения списък на общинския жилищен фонд за 2016 г. както следва:
- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 168 бр.;
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици 9 бр.;
- ведомствени жилища 10 бр.
- резервни жилища 112 бр.
Общ брой жилища

299 бр.

Приложение : Списък на общинския жилищен фонд;
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Преминаваме към работа по трета точка от Дневния ред.
3. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2016 г. – земеделска земя.
Вносител – д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми да зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската
собственост, чл. 5а, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016г. в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина

Имот №
030303
030302
030301
030300
030299
030298
030295
030296
030297

Площ
Кат
0.950 3
1.557 3
1.374 3
2.262 3
2.555 3
1.157 3
1.344 3
2.281 3
2.453 3

НТП

АОС
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

11197
11196
11195
11194
11193
11192
11189
11190
11191

2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под аренда на имотите.
Колеги, имате думата за въпроси.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Аз по-скоро имам като предложение – изрядни са законовите основания на
докладната, но разглеждайки Наредбата за базисните цени на общината за отдаване под
аренда виждам, че същата е изменена – приета е 2005 г., изменена е 2007, 2008 и 2010 г.
Разглеждайки въпросната наредба цени за земеделски земи за тази категория – ниви – 20
лева на година, което на мен ми се струва доста така като неосъвременена цена. Не знам
какво е мнението на колегите. Та предложението ми е можем ли за следващата сесия да
актуализираме цената в тази наредба ?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Гущанов – тук никъде не виждам цени. Ние в момента решаваме да ги
отдадем на търг, това нещо на търг може да стигне и 100 лева.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Това щях да попитам долу горе какви цени стигат на търг тези земи?
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Павлинка Колева – общинска администрация
На търг зависи от имота, зависи и от кандидатите, цените могат да стигнат. До 100
лева е стигала цената, зависи от кандидатите. А специално за тези имоти не мога да кажа
каква ще бъде достигната цена.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А Вашето предложение няма нищо общо с тази точка в момента. Други въпроси има
ли?
Валентин Витанов – общински съветник
За какъв период ще бъде арендуването?
Павлинка Колева – общинска администрация
Сега като поглеждам докладната виждам, че го няма периода, той е 8 години под
аренда. По принцип докладната е за допълване на Програмата за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за 2016 г. В тази програма не се определя
периода за който ще се отдават имотите под аренда или под наем. В Наредбата за общинска
собственост е указано, че до 15 години кмета на общината може да насрочва търг без
решение на ОбС. Така, че със заповедта на кмета на Общината ще бъдат определени
годините, за които ще бъдат отдадени имотите под наем и годините в момента не касаят
тази докладна.
Валентин Витанов – общински съветник
Само да обясня защо поставих въпроса. Имаше варианти преди време да се стигне
до продажба на земи на общината за да се покрият задълженията примерно на болницата,
които се трупат. Ако дадем такъв голям период за наемане ще можем ли да ги ползваме за
това при условие, че арендаторът ще има договор и 8 години са негови. Това нещо взема ли
се пред вид.
Павлинка Колева – общинска администрация
С изменение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи през
декември месец, наложиха петгодишен срок забрана за разпореждане с имоти общинска
собственост по чл. 19. Тези имоти са точно по този член, така че разпореждането ще бъде
забранено. Затова можем да ги отдаваме само под наем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси, касаещи докладната има ли ? Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов

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

27
0
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост за 2016г. в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина
Посабина

Имот №
030303
030302
030301
030300
030299
030298
030295
030296
030297

Площ
Кат
0.950 3
1.557 3
1.374 3
2.262 3
2.555 3
1.157 3
1.344 3
2.281 3
2.453 3

НТП

АОС
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива

11197
11196
11195
11194
11193
11192
11189
11190
11191

2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под аренда на имотите.
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Преминаваме към работа по четвърта точка от Дневния ред.
4. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
Вносител: д-р 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 комисията подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК «Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси»
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал.
1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Попово
Попово
Попово

Имот №
Площ Кат
57649.114.182
1,013 4
57649.114.216
1,550 4
57649.114.217
0,957 4
57649.114.218
0,485 4
57649.114.343
1,153 4
57649.113.203
0,580 4
150.32 0,9129 5
150.30 0,7560 5
150.29 0,8480 5
150.28 0,7962 5
150.27 0,6568 5
150.26 0,7507 5
150.25 0,8214 5
150.23 0,7383 5
150.22 0,7153 5
150.19 0,8166 5
57649.112.385
0,531 3
57649.112.386
0,516 3
57649.112.402
0,537 3

НТП
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
12848
461
12849
705
12850
435
12851
214
12591
922
11671
237
10051
183
10050
151
10049
170
10048
159
10047
131
10046
150
10045
164
10044
148
10043
143
10040
163
12859
192
12860
194
12239
201
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Попово

57649.112.342

0,436

4

за земед.труд и отдих

12873

164

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

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

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

23
0
6

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 62
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал.
1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2016 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.
2.Одобрява оценки на имоти общинска собственост за продажба, чрез публичен търг с явно
наддаване, по цени, както следва:
НМ
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Водица
Попово
Попово
Попово
Попово

Имот №
Площ Кат
57649.114.182
1,013 4
57649.114.216
1,550 4
57649.114.217
0,957 4
57649.114.218
0,485 4
57649.114.343
1,153 4
57649.113.203
0,580 4
150.32 0,9129 5
150.30 0,7560 5
150.29 0,8480 5
150.28 0,7962 5
150.27 0,6568 5
150.26 0,7507 5
150.25 0,8214 5
150.23 0,7383 5
150.22 0,7153 5
150.19 0,8166 5
57649.112.385
0,531 3
57649.112.386
0,516 3
57649.112.402
0,537 3
57649.112.342
0,436 4

НТП
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
изост.тер.за тр.н-я
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
12848
461
12849
705
12850
435
12851
214
12591
922
11671
237
10051
183
10050
151
10049
170
10048
159
10047
131
10046
150
10045
164
10044
148
10043
143
10040
163
12859
192
12860
194
12239
201
12873
164

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

Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2016г. – имоти в регулация и откриване на
процедура за провеждане на търг с явно наддаване.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя предложението за
решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
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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 подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Проекта за решение по тази точка гласи следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 4 от ЗОС, чл. 5А, ал. 5
и чл. 14, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.А с:
- ПИ кад.№626 от кв.26 по регулационния план на с.Славяново с площ 2060 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 211/02.07.98г.
- УПИ VІІІ, кад.№560 от кв.55 по регулационния план на с.Славяново с площ 1050 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 214/02.07.98г.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за наем с явно наддаване
Имате думата за въпроси по докладната записка. Няма желаещи. Преминаваме към
гласуване.
Който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радиана Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов

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
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26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 63
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и ал. 4 от ЗОС, чл. 5А, ал. 5
и чл. 14, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
община Попово през 2016год., раздел ІІІ, т.А с:
- ПИ кад.№626 от кв.26 по регулационния план на с.Славяново с площ 2060 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 211/02.07.98г.
- УПИ VІІІ, кад.№560 от кв.55 по регулационния план на с.Славяново с площ 1050 кв.м.,
собственост на Общината по АОС 214/02.07.98г.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за наем с явно
наддаване
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и учредяване право на ползване за разполагане на
пчелини.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме 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 подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Колеги, ще Ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11 от Закона за
пчеларството, чл. 39 ал. 1 от ЗОС, чл. 47 ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2016 год., Раздел ІІІ, точка А, с имотите описани в т.2
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2.Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен търг с явно
наддаване, за учредяване възмездно право на ползване, върху земя от общинския поземлен фонд в
землището на:
НМ
Славяново
Славяново
Славяново
Еленово
Ломци
Светлен
Медовина

Имот №
000115
000116
000117
000126
000286
000044
039022
част от
им.000185
Осиково
съгл.схема
южната част от
Садина
им.0660058

Кат
4
4
4
3
5
3
4

НТП
Др.сел.ст територия
Др.сел.ст територия
Др.сел.ст територия
Др.сел.ст територия
Др.сел.ст територия
Изгр.торище
Др.сел.ст територия

АОС
12874
12875
12876
12877
12879
11025
12864

местност
.До селото
Даямите
Бостанлъка
Сук пунар

3,000

5

Др.сел.ст територия

11243

Под село

2,000

7

нива

11633

Рушковица

Площ
5,438
1,976
24,115
4,366
4,000
8,361
9,786

3. Определя срок на ползване от десет стопански години, считано от 2016/17год и начална
тръжна цена от 25 лв за декар/годишно.
4. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед по чл.39 ал.6 от ЗОС, с която се учредява
правото на ползване и сключи договор с лицето спечелило търга.
Приложение: Схеми за ползваните части от имоти-2 бр..

Колеги, имате думата за въпроси и мнения по отношение на докладната. Няма
желаещи. Преминаваме към гласуване.
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
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

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 64
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 11 от Закона за
пчеларството, чл. 39 ал. 1 от ЗОС, чл. 47 ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2016 год., Раздел ІІІ, точка А, с имотите описани в т.2
2.Възлага на кмета на общината да открие процедура по провеждане на публичен търг с явно
наддаване, за учредяване възмездно право на ползване, върху земя от общинския поземлен фонд в
землището на:
НМ
Славяново
Славяново
Славяново
Еленово
Ломци
Светлен
Медовина

Имот №
000115
000116
000117
000126
000286
000044
039022
част от
им.000185
Осиково
съгл.схема
южната част от
Садина
им.0660058

Кат
4
4
4
3
5
3
4

НТП
Др.сел.ст територия
Др.сел.ст територия
Др.сел.ст територия
Др.сел.ст територия
Др.сел.ст територия
Изгр.торище
Др.сел.ст територия

АОС
12874
12875
12876
12877
12879
11025
12864

местност
.До селото
Даямите
Бостанлъка
Сук пунар

3,000

5

Др.сел.ст територия

11243

Под село

2,000

7

нива

11633

Рушковица

Площ
5,438
1,976
24,115
4,366
4,000
8,361
9,786

3. Определя срок на ползване от десет стопански години, считано от 2016/17год и начална
тръжна цена от 25 лв за декар/годишно.
4. Възлага на Кмета на общината да издаде заповед по чл.39 ал.6 от ЗОС, с която се учредява
правото на ползване и сключи договор с лицето спечелило търга.
Приложение: Схеми за ползваните части от имоти-2 бр..

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7. Учредяване право на ползване за разполагане на пчелин в земя от общински горски
територии.
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Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме 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 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 върху земя от общински
горски територии за разполагане на пчелин за срок от десет години на Стоян Минчев
Минчев от гр.Попово ЖК,,Русаля’’, бл.48,вх.А,ет.4,ап.11 в землището на с. Садина,
ЕКАТТЕ 65067, Отдел 275, подотдел „е” с площ от 0.1 ха /1 дка/, попадащ в имот
№100168, местност „Тодорица”.
2. Определя цена за предоставяне на право на ползване - 25 лева/дка/.
3. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за учредяване на възмездно
право на ползване върху недвижим имот – земя от общински горски територии.
Имате думата за въпроси, мнения и предложения. Няма. Преминаваме към гласуване.
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
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

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

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 65
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 върху земя от общински
горски територии за разполагане на пчелин за срок от десет години на Стоян Минчев
Минчев от гр.Попово ЖК,,Русаля’’, бл.48,вх.А,ет.4,ап.11 в землището на с. Садина,
ЕКАТТЕ 65067, Отдел 275, подотдел „е” с площ от 0.1 ха /1 дка/, попадащ в имот
№100168, местност „Тодорица”.
2. Определя цена за предоставяне на право на ползване - 25 лева/дка/.
3. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за учредяване на възмездно
право на ползване върху недвижим имот – земя от общински горски територии.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8. Допълване на решение № 46 по Протокол № 5/25.02.16г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА и един въздържал се подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Костадин Димитров – общински съветник
19

Комисията с един глас ЗА, един глас ПРОТИВ и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не
подкрепя точката.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми да зачета 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
Допълва т.4 на Решение №46 по Протокол №5/25.02.16г. с: безвъзмездно за
ползване със срок от пет години.
Имате думата за въпроси и разисквания по точката.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз се противопоставям да отдадем безвъзмездно помещение на МИГ, защото това
юридическо лице реализира приходи от тази си дейност. То подпомага не само Общината,
при прокарване на проекти, при получаване на суми при определените програми по
еврофондовете, но подпомага и частни лица и фирми. До колкото знам за тази услуга
Сдружението получава такса. Така, че след като реализира приходи, защо да не плаща наем,
макар и минимален. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Какво Ви дразни този МИГ толкова. И този наем как да го определим адв. Кьосев?
То е казано, ако ползва някой общинско помещение трябва да го дадем на търг. Този търг
каква гаранция има, че МИГ-а ще го спечели? Плюс това сградата отсреща е публична
собственост, как да даваме публична собственост на търг? Задавам си просто въпросите.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз не се лъжа, че общината е партньор в това Сдружение. Излиза, че участието и е не
само в парична вноска, а и с имущество на общината, така излиза.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
МИГ Попово обслужва единствено и само гражданите, обществеността на общината,
освен това че общината е партньор и някои от проектите минават през общината. Това е
идеята на МИГ-а и на Общината да обслужваме нашите граждани и бизнеса на града. Защо
трябва да смятаме, при условие че има и частни проекти, че това е нещо лошо за общината,
че трябва да генерира общината приходи от това нещо. Не виждам смисъл в това. Целта на
МИГ-а е да подобрява инвестиционния климат и да дава възможност на гражданите
единствено и само на Община Попово да кандидатстват по проекти и да бъдат партньори по
тези проекти. Така че в тази логика, която Вие казвате, че освен общината има и частни
имоти не само, че няма противоречие, но напротив това допринася за развитието на добрия
бизнес в града. Така, че тук малко за мен се разминават нещата. Това е моят коментар.
Николай Черкезов – общински съветник
Първо да декларирам конфликт на интереси по тази докладна. Аз до скоро бях член
на управителния съвет на МИГ-а, а сега съм представител на общината, но ще направя една
корекция – МИГ-а работи по програмите за развитие на селските райони с определен
бюджет за издръжката на структурата По тези програми дори е забранено МИГ-а да събира
всякакви средства за осъществяване на тази дейност. Единствените приходи на тази
фондация са по програмите – бюджетните средства от фондовете за развитие. Не събират
такси.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
След като чух г-н Черкезов и Вие бяхте убедителен г-н Председател, убедихте ме, ще
гласувам ЗА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
20

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

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

22
0
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 66
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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Допълва т.4 на Решение №46 по Протокол №5/25.02.16г. с: безвъзмездно за
ползване със срок от пет години.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9. Промяна на финансирането и собствеността на Професионална гимназия по селско
стопанство „Никола Пушкаров“ гр.Попово.
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 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 с пет 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 подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образовани, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев- общински съветник
С пет гласа ЗА единодушно комисията подкрепя промяната на финансирането и
собствеността на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров“
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Позволете ми да зачета проекта за решение.
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.8,
ал.1, чл.34, ал.1 от ЗОС и чл.6 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионалната гимназия
по селско стопанство „Никола Пушкаров“, гр. Попово от бюджета на Министерството на
земеделието и храните чрез бюджета на община Попово, по стандарти за делегирани от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели, считано от 01.08.2016 г.
2. Дава съгласие за придобиване в собственост на община Попово на управляваните от
ПГСС „Н.Пушкаров” имоти считано от 01.08.2016г.
3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички необходими действия за
промяна на финансирането и придобиването на имотите предоставени на ПГСС „Никола
Пушкаров”
Колеги, имате думата за въпроси. Нямаме въпроси. 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

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

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

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 67
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, чл.8,
ал.1, чл.34, ал.1 от ЗОС и чл.6 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за промяна на финансиращия орган на Професионалната гимназия
по селско стопанство „Никола Пушкаров“, гр. Попово от бюджета на Министерството на
земеделието и храните чрез бюджета на община Попово, по стандарти за делегирани от
държавата дейности с натурални и стойностни показатели, считано от 01.08.2016 г.
2. Дава съгласие за придобиване в собственост на община Попово на управляваните от
ПГСС „Н.Пушкаров” имоти считано от 01.08.2016г.
3. Упълномощава кмета на Общината да предприеме всички необходими действия за
промяна на финансирането и придобиването на имотите предоставени на ПГСС „Никола
Пушкаров”
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Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10. Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и
гори в горските територии на Община Попово.
Вносител – Никола Джамбазов – общински съветник
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и
опазване на дивеча и във връзка с чл. 21,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , Общинският
съвет

РЕШИ
1.Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията
по ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски територии във
землището на с.Еленово,общ.Попово както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

ОБЩО

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

Колеги, имате думата за въпроси. Няма. 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

ЗА
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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване ОбС Попово прие

РЕШЕНИЕ № 68
На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и
опазване на дивеча и във връзка с чл. 21,ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , Общинският
съвет

РЕШИ
1.Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията
по ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски територии във
землището на с.Еленово,общ.Попово както следва:
№

наименование

местност

отдел

подотдел

площ дка

номер на имота

25

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения
ОБЩО

под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11. Предоставяне на земи /дивечови ниви/, общинска собственост за специализирана
фуражна база на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.Попово.
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 подкрепяме проекта за решение с уточнение да се възложи някаква
цена.
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 като в точка 2 в проекта
не уточняваме точно, но предлагаме не по-малко от 20 лева на дка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с 5 гласа ПРОТИВ не подкрепя проекта за решение. Веднага
уточнявам защо бяхме против. Установихме, че в т. 2 е отпаднало това основание, което е
искането за определяне на цената, разбрах че от вносителя е внесена нова коригирана
докладна.
Илиян Илиев – общинска администрация
В закона за горите няма ясно и точно разписана методика как трябва да се образува
цената за отдаване под наем на земи за използване на дивечови ниви. А където беше
посочена в тази докладна цената от 8 лева, благодарение на г-н Гущанов като юрист и с
нашите юристи стигнахме до заключението, че Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени за услуги на територията на община Попово в точката по
Приложение № 5 в раздел V точка 1 е в противоречие с новия Закон за горите, който е от
2011 година и затова предлагаме Вие като общински съветници да вземете решение каква да
бъде точно цената. Комисията на г-н Лешков предложи да бъде 20 лева. Нека и другите
комисии ако имат предложение за цената.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Поставям на дебат тази докладна, като основно, което остана за уточнение е цената
до колкото разбирам за отдаването под наем.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
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Само преди половин час ние разгледахме точка 7, на която сложихме цена 25 лева.
Ако трябва да бъдем точни и коректни ние трябва да се придържаме към тази цена както за
пчелините. Имам още един въпрос към самото Ловно стопанство. Колко субсидии
получавате на дка, тъй като имам информация, че за обработката на земи те вадят скици и
декларират и получават субсидии, когато засеят определени култури ? При това ако
получават субсидии над 35-40 лева за определена култура, ние трябва да ги дадем на тази
цена под наем.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Няма кой да ни отговори на този въпрос. Това не е точно така, защото всички земи,
които се отдават от общинския горски фонд за обработка са някакви, те всички получават
някаква субсидия, аз не съм много наясно дали е точно така, но все пак тази субсидия е за
обработка няма нищо общо с наема. Такъв е моя коментар.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз ще взема отношение в тази насока. Значи ние имаме ли гаранция, че ДЛС няма да
фалира и очертае тези ниви, които ние ще им оставим, а знаете Вие сте земеделец, след като
бъдат декларирани какви са субсидиите. 36 лева на дка, идва средно около 40 лева. Как ще
определим ние една реална цена, която да отделим за това, аз предлагам тъй като няма
представител на ДЛС да заяви тук категорично, че няма да ги декларира, няма да получат
субсидии от държавата, докладната записка да я оставим за второ разглеждане. Благодаря
Ви за вниманието.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
До като разсъждавахме по този въпрос с юристите на общината много интересен е
законовия текст, където казва, че държавата отдава под наем такива земи цената не може да
бъде по-ниска от базисната цена, определена в заповед на Министъра на земеделието и
храните. Сега ние такава заповед не можахме да намерим, колкото да се опитвахме в
интернет да търсим по съответните инстанции. Само го казвам като предложение. Можем
да стъпим и на такава заповед стига да има как да я установим.
Илиян Илиев – общинска администрация
Ставаше въпрос не толкова за субсидии за обработка на земята и за получаване на
някакви добиви от там, а в предходната точка гласувахте специализирана фуражна база за
изхранване на дивеча. Все пак дивеча е абсолютно държавна собственост както знаете и
мога да кажа, че Черни Лом Попово е едно от водещите ловни стопанства в България. В тази
насока нека да подпомогнем и дивеча. Ние и като община би трябвало да не губим.
Гецо Гецов – общински съветник
Вижте, аз исках да обвържа това с цената, която ние ще отдадем. Тук става въпрос,
не може примерно ако ДЛС е декларирало и получи 40 лева субсидии ние да дадем при
наем 20 лева. Какво правим, общината няма пари, а субсидира една държавна структура.
Това ми е мисълта, разберете колеги за какво става въпрос.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Разбрах Вашето предложение. В момента върви кампания по очертаването. Ако
отложим точката те ще закъснеят и няма да могат да очертаят тези земи. Вашето
предложение има някакво разминаване във времето.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Аз съгласен с г-н Гецов възможно най-високата цена да си вземем. Това е държавна
структура. Каквото можем да постигнем. В същото време цената трябва да бъде поносима за
Горското, за да не се откажат.
Николай Черкезов – общински съветник
Някой може ли да разясни какво е дивечова нива, защото влизаме в дебат със
земеделието, а аз си мисля, че тук нещата са доста по-различни. До колкото знам това се
сее, за да могат животните да го изядат. Те не правят стопанска дейност от него. Ако някой
може по-подробно да обясни какво представляват дивечовите ниви.
Илиян Илиев – общинска администрация
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Дивечовата нива представлява площи, които са засяти с люцерна, царевица и основно
служат за изхранване на дивеча, на подрастващите, и дефакто от моите наблюдения, доста
години се занимавам с това, добив от там реален няма.
Драгомир Петров – общински съветник
Аз мисля, че няма смисъл повече да продължаваме, да се спрем на една цена от 25
лева както за пчелините и да приключим. Това е за една година.
Никола Джамбазов – общински съветник
В общи линии и моето изказване щеше да е като на колегата. Наистина става въпрос
само за 1 година. Както каза г-н Илиев площите се сеят с царевица, вие може да кажете
каква е субсидията на царевицата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На всички ниви, които се очертават сумата е една. Реалната субсидия е някъде към 27
лева.
Никола Джамбазов – общински съветник
Може би наистина едни 25 лева са достатъчни.
Гецо Гецов – общински съветник
Тук не става въпрос дали се чертаят или не. Аз за това поисках да има техен
представител, да каже че тези 450 дка няма да ги декларират, няма да ползват субсидии. Те
получават субсидии за това, че ги обработват. За това аз предлагам нека да вземем една
актуална цена, има тук служби в общината от специализираната администрация да вземат
какви са субсидиите от последните години и да обсъдим една реална цена. Не мислете че
ДЛС е бедно. Аз знам колко пари вземат от международния ловен туризъм. Сега да ги
субсидираме ли? Срамно е, това са все пак ниви. Затова аз исках да разбера ще ги очертаят
ли, няма ли?
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Правя предложение. Предлагам с цел запазване на общинския и държавния интерес –
цена 25 лева на дка без ДДС за да не закъсняваме. Това е за една година.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Очертаха се две предложения. Подлагам на гласуване предложенията по реда на
постъпване. Предложението е да бъде оттеглена докладната записка.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

5
17
7

Предложението не се приема !
Преминаваме към гласуване на предложението на Л. Гущанов:
2.Определя цена на правото на ползване от 25 /двадесет и пет/лв/дка. без ДДС годишно
за земя/дивечови ниви/ и поставяне и изграждане на биотехническо
съоръжение/чакало/ -3бр.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
4

Предложението се приема !
Позволете ми да Ви зачета още веднъж проекта за решение, който гласуваме.
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На основание чл. 47 ал. 3 от НРПУРСОИ, чл. 43 ал. 3 т. 2 от ЗГ, чл. 49 ал. 3 от
ППЗЛОД и във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Учредява възмездно право на ползване върху земи от общински горски територии
в землище на с.Еленово в размер на 467дка. и поставяне на 3бр.биотехнически
съоръжения/чакала/, за срок от единадесет месеца на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр. Попово
както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

ОБЩО

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

2.Определя цена на правото на ползване от 25 /двадесет и пет/лв/дка. без ДДС годишно
за земя/дивечови ниви/ и поставяне и изграждане на биотехническо
съоръжение/чакало/ -3бр.
3.Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за учредяване на възмездно
право на ползване на недвижими имоти от общински горски територии.
Преминаваме към гласуване на решението. Който е съгласен, 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

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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

24
1
4

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 69
На основание чл. 47 ал. 3 от НРПУРСОИ, чл. 43 ал. 3 т. 2 от ЗГ, чл. 49 ал. 3 от
ППЗЛОД и във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Учредява възмездно право на ползване върху земи от общински горски територии
в землище на с.Еленово в размер на 467дка. и поставяне на 3бр.биотехнически
съоръжения/чакала/, за срок от единадесет месеца на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр. Попово
както следва:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

наименование
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
дивечова нива
биотехнически
съоръжения
ОБЩО

местност
под язовира
маковската
газопровода
пътя за маково
мешето
солуджака
солуджак просека
маковска просека
маковската
мешето
солуджака
маковското

отдел
194
184
182
185
185
186
186
187
187
185
186
184

подотдел
8
1
8
2
3
5
1
2
1
3
5
7

площ дка
91
72
11
63
177
15
24
12
2
чакала
чакала
чакала

номер на имота
112005,112003
110003,110009
109007
110001
110001
110011
110011
110003
110008

467дка. и 3бр.-чакала

2.Определя цена на правото на ползване от 25 /двадесет и пет/лв/дка. без ДДС
годишно за земя/дивечови ниви/ и поставяне и изграждане на биотехническо
съоръжение/чакало/ -3бр.
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3.Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за учредяване на възмездно
право на ползване на недвижими имоти от общински горски територии.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12. Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.89.5 по кадастрална карта на землище гр.
Попово.
Вносител д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл.
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор
57649.89.5 по кадастрална карта на землище гр. Попово да се изработи
Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изградане на
„разширение на силозна база“.
2. Визата за проектиране да се съгласува с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр.
Разград.
3. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен
имот с идентификатор 57649.89.5 по кадастрална карта на землище гр.
Попово.
На основание чл. 124б ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: задание и скица на имота.
Колеги, имате думата за въпроси. Няма. Преминаваме към гласуване. Който е
съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
31

РЕШЕНИЕ № 70
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл.
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор
57649.89.5 по кадастрална карта на землище гр. Попово да се изработи
Подробен устройствен план – план за застрояване за промяна
предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за изградане на
„разширение на силозна база“.
2. Визата за проектиране да се съгласува с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр.
Разград.
3. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен
имот с идентификатор 57649.89.5 по кадастрална карта на землище гр.
Попово.
На основание чл. 124б ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: задание и скица на имота.
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13. Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване на
имот № 028102, местност Трабеш, в землището на с. Садина, община Попово, област
Търговище с цел промяна предназначението на земеделската земя за неземеделски
нужди.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Гущанов. Позволете да Ви прочета проекта за решение.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал.1 и ал. 5, чл. 124
б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл.30, ал.1, т.7 от Правилника за
прилагане Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване на имот № 028102 по КВС на землището на с.
Садина, общ. Попово, обл.Търговище, с цел отреждане на имота „За съоръжения на
техническата инфраструктура”
2. Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
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устройствени зони, в съответствие с изискванията на ЗУТ и с техническо задание по чл. 125
от ЗУТ.
3.Общински съвет гр.Попово одобрява техническо задание за проектиране на ПУП –
План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 028102 по картата на възстановената
собственост за землището на с. Садина, общ.Попово.
4. На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: СКИЦА № К03952/07.12.15 г. от Общинска служба по земеделие и
Техническо задание за проектиране на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлен имот № 028102 по картата на възстановената собственост за землището на с.
Садина, общ.Попово.
Въпроси имате ли? Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 71
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 124 а, ал.1 и ал. 5, чл. 124
б, ал. 1 във връзка с чл. 125 от ЗУТ, във връзка с чл.30, ал.1, т.7 от Правилника за
прилагане Закона за опазване на земеделските земи /ППЗОЗЗ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр.Попово разрешава изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за застрояване на имот № 028102 по КВС на землището на с.
Садина, общ. Попово, обл.Търговище, с цел отреждане на имота „За съоръжения на
техническата инфраструктура”
2. Проектът да се изработи съгласно изискванията на Наредба № 8/14.06.2001 г. за
обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Наредба № 7 от 22 декември
2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони, в съответствие с изискванията на ЗУТ и с техническо задание по чл. 125
от ЗУТ.
3.Общински съвет гр.Попово одобрява техническо задание за проектиране на ПУП –
План за застрояване /ПЗ/ за поземлен имот № 028102 по картата на възстановената
собственост за землището на с. Садина, общ.Попово.
4. На основание чл.124 б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: СКИЦА № К03952/07.12.15 г. от Общинска служба по земеделие и
Техническо задание за проектиране на ПУП – План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за
поземлен имот № 028102 по картата на възстановената собственост за землището на с.
Садина, общ.Попово.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
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14. Актуализация на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване на
ЖК „Младост“ гр. Попово като част от Комплексен проект за инвестиционна
инициатива „Интегрирано подобряване и възстановяване на взаимосвързани
елементи и съоръжения на физическата инфраструктура на градската среда на Попово
за постигане на устойчиво развитие, екологично равновесие и социално включване на
ЖК „Младост“.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Гущанов. Позволете да Ви прочета проекта за решение.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1
от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава изработване на актуализация на Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ЖК
„Младост“ гр. Попово, като част от КПИИ.
2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на актуализация на ПУП –
ПРЗ на ЖК „Младост“ гр. Попово.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: Задание.
Въпроси имате ли?
Любомир Гущанов – общински съветник
Техническо предложение, ако може да вмъкнем в основанията и чл. 134 ал. 2 от ЗУТ,
тъй като именно в този текст става въпрос за актуализацията на плановете.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за
решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 72
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1
и чл. 134 ал. 2 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Общински съвет Попово разрешава изработване на актуализация на Подробен
устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за ЖК
„Младост“ гр. Попово, като част от КПИИ.
2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на актуализация на ПУП –
ПРЗ на ЖК „Младост“ гр. Попово.
На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.
Приложение: Задание.
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
15. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект публична общинска
собственост на: язовир „Гагово-Паламарца” в землището на с. Гагово и с. Паламарца
и микроязовир „Паламарца” в землището на с. Паламарца с цел на ползване
„Аквакултури и свързаните с тях дейности”.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник

С пет гласа ЗА комисията 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“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. Процедурата е
стандартна. Заложена е в закона за водите, няма нещо ново.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.
46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 61-67 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на
«Разрешително за ползване на воден обект» за обекти публична общинска собственост:
•
язовир „Гагово-Паламарца” - разположен в върху имот с №№000049, в землището на
с.Гагово с площ - 38,294 дка и имот №000553 в землището на с. Паламарца с площ - 26,816
дка, Община Попово
•
микроязовир „Паламарца” - разположен върху имот с №000316 с площ 17,037 дка в
землището на с. Паламарца, община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата. Въпроси имате ли? Няма. Преминаваме към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов

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

РЕШЕНИЕ № 73
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.
46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 61-67 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на
«Разрешително за ползване на воден обект» за обекти публична общинска собственост:
•
язовир „Гагово-Паламарца” - разположен в върху имот с №№000049, в землището на
с.Гагово с площ - 38,294 дка и имот №000553 в землището на с. Паламарца с площ - 26,816
дка, Община Попово
•
микроязовир „Паламарца” - разположен върху имот с №000316 с площ 17,037 дка в
землището на с. Паламарца, община Попово
Преминаваме към работа по шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите по отпадъци в
община Попово за 2015 година.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник

С три гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя 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
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, , Общинският
съвет

РЕШИ
Приема Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците в Община
Попово за 2015г.
Колеги, който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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0
6

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 74
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, , Общинският
съвет

РЕШИ
Приема Отчет за изпълнение на програма за управление на отпадъците в Община
Попово за 2015г.
Преминаваме към работа по седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Отдаване под наем чрез публичен търг на общински терени за организиране на
традиционния Русалски панаир.
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 – общински съветник

С два гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията няма становище по
предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на ПК „Общинско имущество, общински предприятия,
транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя 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
Нашата комисия с пет 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“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия с един глас ЗА и четири ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не 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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ се подкрепя докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 7 от
ЗОС, чл. 12, ал. 1, ал. 2, чл. 14, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
I. Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за провеждане на публичен
търг с явно наддаване по реда на ЗОС за отдаване под наем на общински терени като цяло, описани
в Заповед № З-16-211/15.03.2016 г. на Кмета на Община Попово за поставяне на временни
преместваеми обекти – атракциони, заведения за обществено хранене и щандове за търговия, във
връзка с провеждане на традиционния Русалски панаир в периода от 20.06.2016 г. до 26.06.2016 г.
включително, при следните задължения за Наемателя:
• Да осигури за своя сметка средствата, необходими за изпълнение на възложеното, вкл.
вода и електрическо захранване, чрез откриване на свое име на временна партида за доставката на
вода и електроенергия за времето на ползване на предоставения терен – договори с
„Водоснабдяване Дунав” ЕООД и „Енерго про”.
• Да спазва изискванията на Наредба № 1 на Общински съвет – Попово за опазване на
обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Попово.
• Всички машини, съоръжения, атракциони и други да са приведени в безопасност, да са
преминали през техническа експертиза за 2016 година, съгласно действащите разпоредби и
заповеди на Българския институт за стандартизация и съгласно инструкциите и изискванията за
експлоатация.
• Да осигури опазването на чистотата в района, в който е настанен, както и спазването
хигиената на работното място, вкл. изхвърлянето на отпадъците на определените за това места.
• Да спазва изискванията за работно време на увеселителния парк и заведенията за
обществено хранене в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 на Общински съвет – Попово за
опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Попово и
Заповед № З-16-211/15.03.2016 г. на Кмета на общината.

38

• Да поеме за своя сметка всички загуби и пропуснати ползи в случай, че компетентни органи
преустановят търговската му дейност поради неизправност или нарушения на нормативните
изисквания. В този случай Възложителят не носи отговорност за неспазване на нормативните
изисквания, както и за взаимоотношенията, произтичащи от сключени договори на Изпълнителя с
други лица - участници в увеселителния парк, заведенията за обществено хранене и търговските
щандове.
• Да заплаща консумираната по откритите от него партиди за електроенергия и вода.
• Да осигури нужните разрешителни за функциониране на панаира от съответните
институции.
• Да демонтира съоръженията и да освободи терена в срок от 2 (два) дни след изтичане на
срока за провеждане на Русалския панаир и да предаде терена на Възложителя почистен от
отпадъци.
• Да достави и организира използването на достатъчен брой химически тоалетни.
• Да предостави достатъчно съдове за отпадъци и да осигури ежедневно извозване на
сметта като сключи договор с „А.С.А. България” ЕООД.
• Да осигури питейна вода на ул. „Драва” като сключи договор с „Водоснабдяване Дунав”
ЕООД.
• Да изготви проект за временна организация на движението по време на панаира, както и
готовност за поетапно затваряне на улици (чрез пана с пътни знаци) и да уведоми Районно
управление „Полиция” – Попово, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
гр. Попово и Спешна медицинска помощ за това.
• При необходимост от затваряне на ул. „Мара Тасева” да уведоми за това Агенция „Пътна
инфраструктура” гр. Търговище.
• Забранено е използването на пешеходната зона за разполагане на временни търговски
обекти.
• При настаняване на временни търговски обекти да осигури вход за жилищни сгради,
стационарни търговски обекти и банкомати – 2 м, както и зона за сигурност пред банките за
периода от 20.06. до 24.06.2016 г. включително – 4 м.
• Да осигури проходимост за преминаване на МПС от ул. „Славянска” към ул. „Цар Крум”
през бул. „България” за целия период на панаира (подход за административната сграда на Община
Попово”).
• Забранено е паркирането на МПС върху тротоарни настилки, зелени площи и цветни
градинки.

II. Определя минимална тръжна цена: 30 000 лв. без ДДС.
Имате думата за обсъждане на материала.
Любомир Гущанов – общински съветник
Първо, поздравления за докладната. Винаги съм считал, че панаира трябва да бъде
организиран от външно лице, тоест да бъде даден на търг. И общината да може много бързо
и лесно да осребри това, което дава на търг. В случая за 6 дни минимума, който ще съберем
ще бъде 30 000 лева без ДДС. Затова подкрепям напълно тази докладна. И по-скоро като
предложение да бъдат така заложени в договора условията, че наистина да се осигури едно
нормално функциониране на панаира, да не изпаднем в някакви изненади. Разбира се като
първо функциониране на панаира с външна фирма няма да мине без трудности. Но както
всяко начало да се надяваме, че в следващите години всичко ще се нормализира.
Гецо Гецов –общински съветник
Аз напълно подкрепям идеята панаира да бъде отдаден на търг и тук искам само да
се обърна към г-н Кмета, когато се подписва договора г-н Кмете, нека в максимална степен
да бъдат защитени интересите на жителите на гр. Попово. Да бъде гарантирана тяхната
възможност да получат здравни услуги, и също така да бъдат обезпечени по отношение на
противопожарно отношение. Така да се разположат тези сергии, че да има достъп на тези
превозни средства. Защото сега Вие сте свидетели, когато има петъчен ден пазар на бул.
„М.Маджаров“ какъв е проблема. Винаги съм се молил и продължавам да се моля петъчен
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ден да не стане пожар. Невъзможно е да премине пожарен автомобил знаете какви са
габаритите. Възловите кръстовища да бъдат осигурени да могат да преминат автомобилите.
Благодаря за вниманието.
Драгомир Петров – общински съветник
Аз просто ще го приема с особено мнение. Дано който го вземе на търг да го
стопанисва поне както го стопанисваше общината до сега. Да не останат някакви мръсотии
после да го търсим тоя. Моето предложение е следното да има някакво наказание, ако не се
изпълнят тези неща, някаква гаранция записана. Когато го стопанисваше общината винаги
на другия ден беше чисто и измито, да не остане панаир още една седмица след това.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Още миналата година имахме идея да Ви предложим за отдаване на търг Русалския
панаир. Единствено и сега, което ни води е да проверим дали можем да реализираме поголяма печалба. Печалбите, които са реализирани са били 30-31 хиляди лева приходи, но
после на база на моя заповед се нареждат всички в общината където са били организатори,
охранители, след това се нареждат показанията от електромера, всичко което е свързано с
химически тоалетни, всичко което е свързано с вода, всичко което е свързано с почистване,
измиване, че на края идват и ми искат и да отидат да си починат тази група от 20 човека два,
три дена – хайде и още командировки. И накрая пада, пада и тази печалба се редуцира с пет,
шест хиляди лева и стигаме до 20, двадесет и няколко хиляди лева. А тук по договора е
взето пред вид всички тези тънки места, където общината сме се натъквали и Красимир
Дамянов и Тихомир Трифонов имаха опит и в договора са залегнати. Наистина гаранция
трябва да има за добро изпълнение на договора, защита на интересите и на гражданите,
защита и интересите на нашите търговци, които чакат панаира да реализират печалба или
по-голям оборот. Сега да Ви обещая, че ще се получи нещо идеално – трудно ми е, защото
правим първа стъпка. Ако не се яви никой има възможност да пусна традиционната заповед
и да си направим ние организация на панаира. Но миналата година поне от Русе, от Варна,
от София ме питаха по какъв начин, идваха и сами си предлагаха пари за да откупят
панаира, но то не е редно така те да предложат. Предлагаме ние – те си играят на търг. Тези
увеселителни фирми, където навсякъде в България работят и имат не по-малък от нас опит в
уреждане на такива панаири да видим каква цена максимално ще стигнем на търга.
Условието е един месец преди започването на търга с подписването на договора те да
внесат авансово парите. Това са си чисти пари приход на общината. Ако сметнете, че това е
правилна стъпка и веднага се чуват приказки, а тука има някой уреден, е неможе да има
уреден при положение, че има търг. Към никого не сме поемали и никакви ангажименти.
Имало е години, когато някои от служителите съм ги хващал в лични уговорки с търговци
от предната година да им запазят места за следващата година, дори и в такива корупционни
сделки и те са били уволнени своевременно. Това е, вие решавате какво ще правите с тоя
търг. Има опасения, че този който спечели ще натовари много повече търговците и видите
ли следващата година ще има отлив от търговци, няма да искат и ще се загуби смисъла на
Русалския панаир след като няма търговци. Мисля, че и това е малко песимистично
поглеждане на въпроса. Но в края на краищата както Вие решите.
Никола Джамбазов – общински съветник
Просто любопитство от моя страна – общината обмисляла ли е смяна на
местоположението на този панаир?
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Не, имало е предложения, но смяната трябва да стане с решение на ОбС. Да
локализираме на друго място панаира, аз не виждам други възможности. Имаше
предложение срещу млад агробиолог – зелените площи, но има и дъждовни периоди, там ще
стане и блато в тревата. Улица „Раковска“ е предлагана, картинг пистата, но тя не е и наша
собственост. Това е.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преминаваме към гласуване.
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ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. 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
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

22
0
5

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 75
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 7 от
ЗОС, чл. 12, ал. 1, ал. 2, чл. 14, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
I. Възлага на Кмета на Община Попово да открие процедура за провеждане на публичен
търг с явно наддаване по реда на ЗОС за отдаване под наем на общински терени като цяло, описани
в Заповед № З-16-211/15.03.2016 г. на Кмета на Община Попово за поставяне на временни
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преместваеми обекти – атракциони, заведения за обществено хранене и щандове за търговия, във
връзка с провеждане на традиционния Русалски панаир в периода от 20.06.2016 г. до 26.06.2016 г.
включително, при следните задължения за Наемателя:
• Да осигури за своя сметка средствата, необходими за изпълнение на възложеното, вкл.
вода и електрическо захранване, чрез откриване на свое име на временна партида за доставката на
вода и електроенергия за времето на ползване на предоставения терен – договори с
„Водоснабдяване Дунав” ЕООД и „Енерго про”.
• Да спазва изискванията на Наредба № 1 на Общински съвет – Попово за опазване на
обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Попово.
• Всички машини, съоръжения, атракциони и други да са приведени в безопасност, да са
преминали през техническа експертиза за 2016 година, съгласно действащите разпоредби и
заповеди на Българския институт за стандартизация и съгласно инструкциите и изискванията за
експлоатация.
• Да осигури опазването на чистотата в района, в който е настанен, както и спазването
хигиената на работното място, вкл. изхвърлянето на отпадъците на определените за това места.
• Да спазва изискванията за работно време на увеселителния парк и заведенията за
обществено хранене в съответствие с разпоредбите на Наредба № 1 на Общински съвет – Попово за
опазване на обществения ред и чистотата на населените места на територията на община Попово и
Заповед № З-16-211/15.03.2016 г. на Кмета на общината.
• Да поеме за своя сметка всички загуби и пропуснати ползи в случай, че компетентни органи
преустановят търговската му дейност поради неизправност или нарушения на нормативните
изисквания. В този случай Възложителят не носи отговорност за неспазване на нормативните
изисквания, както и за взаимоотношенията, произтичащи от сключени договори на Изпълнителя с
други лица - участници в увеселителния парк, заведенията за обществено хранене и търговските
щандове.
• Да заплаща консумираната по откритите от него партиди за електроенергия и вода.
• Да осигури нужните разрешителни за функциониране на панаира от съответните
институции.
• Да демонтира съоръженията и да освободи терена в срок от 2 (два) дни след изтичане на
срока за провеждане на Русалския панаир и да предаде терена на Възложителя почистен от
отпадъци.
• Да достави и организира използването на достатъчен брой химически тоалетни.
• Да предостави достатъчно съдове за отпадъци и да осигури ежедневно извозване на
сметта като сключи договор с „А.С.А. България” ЕООД.
• Да осигури питейна вода на ул. „Драва” като сключи договор с „Водоснабдяване Дунав”
ЕООД.
• Да изготви проект за временна организация на движението по време на панаира, както и
готовност за поетапно затваряне на улици (чрез пана с пътни знаци) и да уведоми Районно
управление „Полиция” – Попово, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
гр. Попово и Спешна медицинска помощ за това.
• При необходимост от затваряне на ул. „Мара Тасева” да уведоми за това Агенция „Пътна
инфраструктура” гр. Търговище.
• Забранено е използването на пешеходната зона за разполагане на временни търговски
обекти.
• При настаняване на временни търговски обекти да осигури вход за жилищни сгради,
стационарни търговски обекти и банкомати – 2 м, както и зона за сигурност пред банките за
периода от 20.06. до 24.06.2016 г. включително – 4 м.
• Да осигури проходимост за преминаване на МПС от ул. „Славянска” към ул. „Цар Крум”
през бул. „България” за целия период на панаира (подход за административната сграда на Община
Попово”).
• Забранено е паркирането на МПС върху тротоарни настилки, зелени площи и цветни
градинки.

II. Определя минимална тръжна цена: 30 000 лв. без ДДС.
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Преминаваме към работа по осемнадесета точка от Дневния ред.
18. Кандидатстване на Община Попово с проектно предложение пред Фонд „Социална
закрила“ към Министерството на труда и социалната политика.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник

С пет гласа ЗА комисията няма становище по 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
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 17 ал. 1 т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ с проектно
предложение за модернизация на оборудването в кухнята към Звено
„Заведения за социални услуги“, на обща стойност 23203.20 лева с ДДС.
2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансиране на стойност не по-малка от
10% от одобрените средства по проектно предложение – 2400.00 лева с ДДС.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме ли въпроси по отношение на тази докладна?
Димитър Димитров – общински съветник
Д-р Колева допусна грешка. Аз се въздържах на комисията понеже поисках
общинските служители да ми обяснят има ли заповед на кмета за прекратяване на
стопанската дейност, която допълнително се извършва в тоя стол. Защото ако няма такава
заповед пред тоя Фонд Социална закрила дали няма да има проблеми за получаването на
тези пари.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Г-н Димитров, те са Ви отговорили моите служители, че такава заповед аз не мога да
пусна. Аз съм пуснал заповед за отдаване още преди 10 години на Социалното звено и те го
ръководят и те управляват. Такава стопанска дейност или приходи от такава дейност,
каквато се опасявате няма да има, защото това противоречи на финансирането и всички
приходи освен за оборудването, за което ще кандидатстваме към Социалното министерство,
ние ще кандидатстваме по ОП Регионално развитие на региони в растеж за цялостен ремонт
и саниране на този кухненски блок с цел да бъде изцяло на разположение на социалните
звена, за болницата може би за в бъдеще и т. н. Базата ще бъде ползвана и за някои
увеселителни мероприятия на пенсионерските клубове. Няма да има стопанска дейност.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси? Няма.
Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА

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

РЕШЕНИЕ № 76
На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 17 ал. 1 т. 1 и т. 7 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ с проектно
предложение за модернизация на оборудването в кухнята към Звено
„Заведения за социални услуги“, на обща стойност 23203.20 лева с ДДС.
2. Дава съгласие за осигуряване на съфинансиране на стойност не по-малка от
10% от одобрените средства по проектно предложение – 2400.00 лева с ДДС.
Преминаваме към работа по деветнадесета точка от Дневния ред.
19. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция на храма, камбанарията
и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност,
подобряване на прилежащите пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с.
Ломци“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Следващите шест точки са идентични и предлагам да чуем становището на ПК и по
шестте.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев – общински съветник
И шестте докладни нашата комисия единодушно ги подкрепя с пет гласа ЗА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение.
На основание чл.17, ал.1, т. 2, т. 5, и т. 9 във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Подкрепя кандидатстването на Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Ломци с проект
„Реконструкция на храма, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни
тържества и църковно – просветна дейност, подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Ломци“ с максимална
стойност на проекта до 400 000 евро пред Държавен фонд „Земеделие“ по Програма
за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“.
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2. Дава съгласието си за реализация на проекта включващ реконструкция на сградата на
религиозния храм, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни тържества и
църковно – просветна дейност в с. Ломци и подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Св. Арх. Михаил“.
3. Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 4 „Съхраняване и развитие на
природното, културното многообразие и самобитност, укрепване на местната
идентичност“, специфична цел 1 „Развитие и валоризиране на местното природно и
културно наследство, мярка 4.1.2. „Възстановяване и опазване на местното културно
наследство“ на Общинския план за развитие 2015 – 2020 г. на Община Попово.
Имате думата за въпроси.
Николай Черкезов – общински съветник
Само един въпрос относно цената на проекта и по тая програма има ли
съфинансиране от страна на общината.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тъй като отец Валентин при мен донесе докладните записки, от нас само се иска
това, че е приоритетно в общинския план за развитие. До колкото знам няма съфинансиране
от страна на общината. Не мисля, че ако го гласуваме във варианта, в който ние предложено
бихме сгрешили.
Преминаваме към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 77
На основание чл.17, ал.1, т. 2, т. 5, и т. 9 във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и
ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Подкрепя кандидатстването на Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Ломци с проект
„Реконструкция на храма, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни
тържества и църковно – просветна дейност, подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Ломци“ с максимална
стойност на проекта до 400 000 евро пред Държавен фонд „Земеделие“ по Програма
за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“.
2. Дава съгласието си за реализация на проекта включващ реконструкция на сградата на
религиозния храм, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни тържества и
църковно – просветна дейност в с. Ломци и подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Св. Арх. Михаил“.
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3. Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 4 „Съхраняване и развитие на
природното, културното многообразие и самобитност, укрепване на местната
идентичност“, специфична цел 1 „Развитие и валоризиране на местното природно и
културно наследство, мярка 4.1.2. „Възстановяване и опазване на местното културно
наследство“ на Общинския план за развитие 2015 – 2020 г. на Община Попово.
Преминаваме към работа по двадесета точка от Дневния ред.
20. Кандидатстване за финансиране с проект „Реконструкция на храма, камбанарията
и на сграда за провеждане на църковни тържества и църковно-просветна дейност,
подобряване на прилежащите пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с.
Зараево“ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане,
възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от
мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г..
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение.
На основание чл.17, ал. 1, т. 2, т. 5, и т. 9 във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23
и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Подкрепя кандидатстването на Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Зараево с проект
„Реконструкция на храма, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни
тържества и църковно – просветна дейност, подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Зараево“ с максимална
стойност на проекта до 400 000 евро пред Държавен фонд „Земеделие“ по Програма
за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“.
2. Дава съгласието си за реализация на проекта включващ реконструкция на сградата на
религиозния храм, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни тържества и
църковно – просветна дейност в с. Зараево и подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Св. Арх. Михаил“.
3. Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 4 „Съхраняване и развитие на
природното, културното многообразие и самобитност, укрепване на местната
идентичност“, специфична цел 1 „Развитие и валоризиране на местното природно и
културно наследство, мярка 4.1.2. „Възстановяване и опазване на местното културно
наследство“ на Общинския план за развитие 2015 – 2020 г. на Община Попово.
Преминаваме към гласуване на проекта за решение.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 78
На основание чл.17, ал. 1, т. 2, т. 5, и т. 9 във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23
и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Подкрепя кандидатстването на Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Зараево с проект
„Реконструкция на храма, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни
тържества и църковно – просветна дейност, подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Свети Архангел Михаил“ с. Зараево“ с максимална
стойност на проекта до 400 000 евро пред Държавен фонд „Земеделие“ по Програма
за развитие на селските райони за периода 2014 -2020 г., подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата
в селските райони“.
2. Дава съгласието си за реализация на проекта включващ реконструкция на сградата на
религиозния храм, камбанарията и на сграда за провеждане на църковни тържества и
църковно – просветна дейност в с. Зараево и подобряване на прилежащите
пространства при Църква „Св. Арх. Михаил“.
3. Дейностите по проекта отговарят на Приоритет 4 „Съхраняване и развитие на
природното, културното многообразие и самобитност, укрепване на местната
идентичност“, специфична цел 1 „Развитие и валоризиране на местното природно и
културно наследство, мярка 4.1.2. „Възстановяване и опазване на местното културно
наследство“ на Общинския план за развитие 2015 – 2020 г. на Община Попово.
Преминаваме към работа по двадесет и първа точка от Дневния ред.
21. Проект : „Реконструкция и на храма и реконструкция на сградата за Църковно –
просветна дейност и църковни тържества при църква „Свети Архангел Михаил“ с.
Ковачевец, община Попово“
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включените дейности в проект „Реконструкция и на храма и реконструкция на
сградата за Църковно – просветна дейност и църковни тържества при църква
„Свети Архангел Михаил“ с. Ковачевец, община Попово“, с който църква „Свети
Архангел Михаил“ с. Ковачевец, община Попово ще кандидатства по подмярка 7.6
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване
на културното и природното наследство на селата“ от Мярка 7 – „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. отговаря на приоритетите на Общинския план за развитие на
община Попово за периода 2015 -2020 г.
Имате думата за въпроси. Преминаваме към гласуване на проекта за решение.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ

-
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 79
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включените дейности в проект „Реконструкция и на храма и реконструкция на
сградата за Църковно – просветна дейност и църковни тържества при църква
„Свети Архангел Михаил“ с. Ковачевец, община Попово“, с който църква „Свети
Архангел Михаил“ с. Ковачевец, община Попово ще кандидатства по подмярка 7.6
„Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване
на културното и природното наследство на селата“ от Мярка 7 – „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските
райони 2014 – 2020 г. отговаря на приоритетите на Общинския план за развитие на
община Попово за периода 2015 -2020 г.
Преминаваме към работа по двадесет и втора точка от Дневния ред.
22. Проект : „Реконструкция и конструктивно укрепване на храма и реконструтция на
сградата за провеждане на църковни тържества и църковно – просветна дейност при
църква „Св. Иван Рилски“ и подобряване на прилежащите пространства с.
Славяново, УПИ – 540, кв. 23, обл. Търговище.
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включените дейности в проект „Реконструкция и конструктивно укрепване на
храма и реконструтция на сградата за провеждане на църковни тържества и
църковно – просветна дейност при църква „Св. Иван Рилски“ и подобряване на
прилежащите пространства с. Славяново, УПИ – 540, кв. 23, обл. Търговище.“,,
с който църква „Св. Иван Рилски“ с. Славяново, община Попово ще кандидатства по
подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Мярка 7 –
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г. отговаря на приоритетите на Общинския
план за развитие на община Попово за периода 2015 -2020 г.
Имате думата за въпроси. Преминаваме към гласуване на проекта за решение.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 80
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включените дейности в проект „Реконструкция и конструктивно укрепване на
храма и реконструтция на сградата за провеждане на църковни тържества и
църковно – просветна дейност при църква „Св. Иван Рилски“ и подобряване на
прилежащите пространства с. Славяново, УПИ – 540, кв. 23, обл. Търговище.“,,
с който църква „Св. Иван Рилски“ с. Славяново, община Попово ще кандидатства по
подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и
подобряване на културното и природното наследство на селата“ от Мярка 7 –
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони 2014 – 2020 г. отговаря на приоритетите на Общинския
план за развитие на община Попово за периода 2015 -2020 г.
Преминаваме към работа по двадесет и трета точка от Дневния ред.
23. Проект : „Реконструкция на храма и възстановяване на сградата за църковнопросветна дейност и църковни тържества и подобряване на прилежащите
пространства при църква „Света троица“ с. Кардам, община Попово, кв. 36, УПИ ХІ192 по плана на с. Кардам“
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Включените дейности в проект „Реконструкция на храма и възстановяване на
сградата за църковно-просветна дейност и църковни тържества и подобряване
на прилежащите пространства при църква „Света троица“ с. Кардам, община
Попово, кв. 36, УПИ ХІ-192 по плана на с. Кардам“, с който църква „Света
Троица“ с. Кардам, община Попово ще кандидатства по подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020
г. отговаря на приоритетите на Общинския план за развитие на община Попово за
периода 2015 -2020 г.
Имате думата за въпроси. Преминаваме към гласуване на проекта за решение.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 81
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
1. Включените дейности в проект „Реконструкция на храма и възстановяване на
сградата за църковно-просветна дейност и църковни тържества и подобряване
на прилежащите пространства при църква „Света троица“ с. Кардам, община
Попово, кв. 36, УПИ ХІ-192 по плана на с. Кардам“, с който църква „Света
Троица“ с. Кардам, община Попово ще кандидатства по подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020
г. отговаря на приоритетите на Общинския план за развитие на община Попово за
периода 2015 -2020 г.
Преминаваме към работа по двадесет и четвърта точка от Дневния ред.
24. Проект : „Реконструкция и конструктивно укрепване на храма, реконструкция на
камбанарията и на сградата за провеждане нацърковни тържества и църковно –
просветна дейност и подобряване на прилежащите пространства при църква „Св.
Архангел Михаил“ с. Светлен, УПИ І-453, кв. 52, обл. Търговище“
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включените дейности в проект „Реконструкция и конструктивно укрепване на
храма, реконструкцияна камбанарията и на сградата за провеждане
нацърковни тържества и църковно – просветна дейност и подобряване на
прилежащите пространства при църква „Св. Архангел Михаил“ с. Светлен,
УПИ І-453, кв. 52, обл. Търговище“, с който църква „Св. Архангел Михаил“ с.
Светлен, община Попово ще кандидатства по подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020
г. отговаря на приоритетите на Общинския план за развитие на община Попово за
периода 2015 -2020 г.
Имате думата за въпроси. Преминаваме към гласуване на проекта за решение.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 82
На основание чл. 21 ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включените дейности в проект „Реконструкция и конструктивно укрепване на
храма, реконструкцияна камбанарията и на сградата за провеждане
нацърковни тържества и църковно – просветна дейност и подобряване на
прилежащите пространства при църква „Св. Архангел Михаил“ с. Светлен,
УПИ І-453, кв. 52, обл. Търговище“, с който църква „Св. Архангел Михаил“ с.
Светлен, община Попово ще кандидатства по подмярка 7.6 „Проучвания и
инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и
природното наследство на селата“ от Мярка 7 – „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020
г. отговаря на приоритетите на Общинския план за развитие на община Попово за
периода 2015 -2020 г.
Преминаваме към работа по двадесет и пета точка от Дневния ред.
25. Приемане на План за противодействие на тероризма в Община Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Малко разяснение по този план – тъй като част от този план е класифицирана
информация, планът не беше раздаден за разглеждане по комисиите. Тук присъства
специалиста от общината, който се занимава с изготвянето на този план и ще бъдем
запознати с необходимата информация.
Николай Иванов – общинска администрация
Представям Ви план за противодействие на тероризма в Община Попово. Планът е
съгласуван с Районно управление Полиция община Попово, началник Районна служба
пожарна безопасност защита на населението и утвърден от Кмета на Общината.
Основанията за разработването на Плана са Решение № 1 от 05.01.2016 г. на МС за
приемане на Национален план за противодействие на тероризма в РБ. Каква е целта на
плана – да осигури постоянна и адекватна защита на гражданите на общината срещу
терористична заплаха. Координиране на действията на териториалните структури на
изпълнителната власт при овладяване на загубите при защита на населението от
терористичен акт. Какъв е обхвата на плана? Планът създава организация за оповестяване,
информиране и управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт,
местното самоуправление за овладяване на последствията при осъществен терористичен
акт. Отговорностите на органите на изпълнителната власт по противодействие на
терористичната дейност произтичат от нормативни документи, които уреждат тяхната
дейност както и действието помежду им.
Със самия план и с решенията на МС са вменени отговорности на Кмета на
общината. Какви са те: той организира и ръководи защитата на населението от
терористична дейност на територията на общината, организира разработването и внасянето
за приемането в ОбС на Общински план за действие при терористична дейност. По искане
на компетентни държавни органи въвежда и контролира изпълнението на ограничителни
мерки спрямо гражданите и контролира ограничителните мерки и в общината както и
спрямо съществуващото на търговски, комунални и други дейности като доставка на
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електроенергия, газоснабдяване, водоснабдяване, интернет доставчици и т. н. В плана се
планира и средства в бюджета на общината като резерв за неотложни и непредвидени
разходи, свързани със защита на населението. Координират се и спасителните дейности и
неотложни аварийно възстановителни работи за ликвидиране на последствията от
терористична дейност. Извършва обмен на информация с определения дежурен на областна
дирекция на МВР, организира и координира временно извеждане и предоставяне на
неотложна помощ за пострадалите граждани.
Какви са на практика до болка познати сценарии, при които може да се осъществи
терористичен акт. На кратко Ви зачитам две-три от голямото многообразие. Това е
задействане на взривно устройство, единия от вариантите, другият е използване на
огнестрелно оръжие. Както така и може да бъдат обекти на посегателство – това са
различни предприятия с висок рисков потенциал, газопреносни системи и мрежи, също така
язовири, по-точно язовирни стени, това са така наречените потенциално опасни язовири,
които се намират на територията на общината, и в огнище на криза може да се доведе и до
замърсяване на околната среда.
В плана се разглеждат и различните видове нива, които са общо достояние, аз ще Ви
ги зачета. Това са : те се определят от Националния контратерористичен център, а нивото
им за заплаха се снема от ДАНС. Нивата са: трето ниво – ниво на предпазливост, повишено
ниво, това е второ ниво и първо ниво е високо или критично ниво. Степените за готовност
за реагиране, които на нас ни свеждат това са постоянна готовност зелена степен,
предупреждение- жълта степен, повишена готовност – оранжева степен и реагиране
незабавно – това е червена степен. При различните степени се прилагат общи и специфични
за отделните субекти мерки за сигурност и съответни действия за реагиране. Общото
ръководство и управление при терористичен акт се осъществява от МС на РБ подпомаган от
съвета по сигурност. Кмета на общината осъществява управлението на силите и средствата
чрез общински щаб за защита при бедствия. За непосредствено управление на силите за
реагиране в зоната на терористичен акт със заповед на ръководителя на Националния
оперативен щаб се създава Временен оперативен щаб, който изпълнява задачи в овладяване
на ситуацията. Самото оповестяване, начин на оповестяване, което се осъществява с нашите
постоянни дежурни 24 часа при общински съвет за сигурност имат раздадени инструкции,
схеми за оповестяване, телефони за връзка със съответните структури, при които те
незабавно реагират. Като последна точка, това е усвояване на плана. Плана се привежда в
действие със заповед на Министър председателя на РБ по предложение на Министъра на
вътрешните работи. Планът има връзка с общинския план и областен за противодействие на
тероризма при защита при бедствия. Съответно към Плана има приложени телефони за
връзка, форми и методи и способи за защита, сгради за масово пребиваване, списък на
фирми и организации с техника, схеми за оповестяване. По разбираеми причини смятам от
Ваша страна и във връзка с разработката на плана, както Ви казах са използвани указания,
сведени чрез Областен управител. За това в резюме Ви предадох накратко съдържанието на
Плана, а самите мерки и начини на действия разбираемо смятам, че си ги изпълняват
съответните сили за сигурност. Това е.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги ако имате въпроси, специалистът ще отговори до колкото е възможно. Мисля
си, че основното което трябва да се знае, че съществува такъв план, че имаме подготовка на
базата на международните събития, които напоследък се случват и населението трябва да е
спокойно и сигурно, че в такъв най-неблагоприятен план общината, респективно държавата
е подготвена да действа адекватно надявам се.
Драгомир Петров – общински съветник
Моят въпрос е към кмета, защото до колкото разбрах той е упълномощеното лице
при евентуално бедствие. Ние можем ли да вземем някакво решение като нищо не е
написано? Ние приемаме нещо, в частност това, което сме чули.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Господин Петров, мисля, че специалиста беше достатъчно ясен, това което е
възможно той ни го каза.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Само да уточня – приемането на Плана е в интерес на обществото. Съгласуван е
Планът с МС, конфедиалността на информацията няма как да бъде разпространен за да
видим ние какво пише. Това, което е написано е съгласувано, приложени са всички
указания, от нас се иска само да го приемем.
Гецо Гецов – общински съветник
Вижте, за да искате да имате достъп до този план – има си ред, Закона за
класифицираната информация е приел – трябва да имате достъп до тази информация. Аз се
надявам, че половината от Вас няма да получат този достъп. Каква е ползата от това? Така,
че закона си е закон, трябва да се спазва. Това, което трябва да се знае на нас ни го казаха –
ясни са какви са задълженията, кой стои начело, степените … така че няма смисъл да
задаваме такива въпроси. Благодаря.
Димитър Димитров – общински съветник
Понеже е написано – приема План, не е ли по-добре да пише – съгласува План?
Николай Иванов – общинска администрация
В самите указания, които са ни спуснати изрично е записано като точка и то е
Общинския съвет приема Плана, а не го съгласува.
Николай Черкезов – общински съветник
Отговориха ми на въпроса, аз точно това щях да задам като въпрос.
Валентин Витанов – общински съветник
Говорим за нещо, което е като хипотеза – дали ще се случи, или няма да се случи.
Мен от много време ме занимава един проблем искам да използвам, че има специалист,
който би трябвало да има тази информация. От много години стои хладилника в
консервения комбинат, огромен хладилник. Не зная кой го стопанисва. Просто искам да
подам сигнал, където може да стане наистина страшно. Това е.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това няма връзка с Плана. За това нещо може да направите специално питане да Ви
бъде отговорено. Други въпроси касаещи плана преди гласуването.
Преминаваме към гласуване на проекта за решение.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 83
На основание чл. 21 ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Приема План за противодействие на тероризма в Община Попово, изработен въз
основа на Решение № 1 от 05.01.2016 г. на Министерски съвет на Република България.
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Преминаваме към работа по двадесет и шеста точка от Дневния ред.
26. Предложение за включване в списъка на защитените училища за учебната
2016/2017 година на Основно училище „Васил Левски“, с. Славяново, община Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК“Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме докладната
записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл .21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 6е, ал. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за народната просвета във връзка с чл. 5, ал 1 и 2 от
Постановление № 212 на МС от 2 септември 2008 година за приемане на критерии за
определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране, Общинският съвет

РЕШИ
1. Предлага за учебната 2016/2017 година в списъка със защитени училища от Община
Попово да бъде включено Основно училище „Васил Левски“, с. Славяново.
2. Възлага на Кмета на Община Попово до 30 юни 2016 година да внесе Мотивирано
предложение в Министерството на образованието и науката за включване на
Основно училище „Васил Левски“, с. Славяново в списъка на защитените училища за
учебната 2016/2017 година.
Имате думата за въпроси по докладната. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване на
проекта за решение.
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 84
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На основание чл .21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, § 6е, ал. 1 от допълнителните
разпоредби на Закона за народната просвета във връзка с чл. 5, ал 1 и 2 от
Постановление № 212 на МС от 2 септември 2008 година за приемане на критерии за
определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране, Общинският съвет

РЕШИ
1. Предлага за учебната 2016/2017 година в списъка със защитени училища от Община
Попово да бъде включено Основно училище „Васил Левски“, с. Славяново.
2. Възлага на Кмета на Община Попово до 30 юни 2016 година да внесе Мотивирано
предложение в Министерството на образованието и науката за включване на
Основно училище „Васил Левски“, с. Славяново в списъка на защитените училища за
учебната 2016/2017 година.
Преминаваме към работа по двадесет и седма точка от Дневния ред.
27. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в община
Попово за 2016 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 подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 26а. ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл.
21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Попово
за 2016 г.
Имате думата за въпроси по докладната. Няма желаещи. Преминаваме към гласуване
на проекта за решение.
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 85
На основание чл. 26а. ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и чл.
21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Попово
за 2016 г.
Преминаваме към работа по двадесет и осма точка от Дневния ред.
28. Определяне член на комисия за картотекиране на нуждаещите се граждани и
определяне степента на жилищна нужда на определените семейства.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Да чуем предложението на вносителя преди становищата на комисиите.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
До сега в тази комисия участваше един общински съветник, тъй като той напусна д-р
Румен Русев. Сега това е право на ОбС да реши ще има ли член ОбС в тази заповед, която аз
оформям. Основните членове са експерти от администрацията.
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 комисията 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 подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Вече имате думата за предложения.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Нашата група от ГЕРБ предлага Драгомир Анастасов Петров да бъде член на тази
комисия.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря за предложението. Други желаещи.
Дончо Дончев – общински съветник
Аз предлагам експерт от общината да бъде на това място. Не е задължително да бъде
общински съветник.
Мехмед Камбер – общински съветник
Групата на ДПС има свое предложение за член на комисията и то е за г-н Сюлейман
Лешков.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Подлагам на гласуване по реда на постъпване на предложенията.
Който е съгласен г-н Драгомир Анастасов Петров да бъде член на тази комисия, моля да
гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

13
0
14
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Предложението не се приема !
Минаваме към второто предложение. Който е съгласен членът да бъде експерт от общината,
моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
0
ПРОТИВ
11
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
17
Предложението не се приема !
И третото предложение – за г-н Сюлейман Лешков. Който е съгласен моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

10
0
18

Предложението не се приема !
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Оттеглям докладната записка.
Преминаваме към работа по двадесет и девета точка от Дневния ред.
29. Утвърждаване на решение на Комисията за финансово подпомагане на семейства и
двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на
община Попово.
Вносител: Никола Джамбазов
Давам думата за становище на председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
………………
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Д-р Колева, ако може другия път на микрофона, защото не може да се запише за протокола.
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.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев – общински съветник
Също с пет гласа ЗА подкрепяме докладната.
Никола Джамбазов – общински съветник
Благодаря на ПК за подкрепата, която ни оказаха. Да така е, най-накрая имаме една
двойка, която се престраши да кандидатства, отговаря на изискванията и както пише в
докладната единодушно решихме да уважим желанието на тази двойка да ги подпомогнем
със сумата, която са заявили при нас.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, въпроси. Ако няма да преминем към гласуване на така направеното
предложение. Зачитам Ви предложението:
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На основание чл. 6 ал. 1 т. 1 и чл. 9 от Правилника за финансово подпомагане на
семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на
територията на Община Попово и чл. 46 ал. 1 и ал. 2 от Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Утвърждава решение № 1 от 21.03.2016 г. на Комисията за финансово
подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на община Попово.
2. Предоставя на Кмета на Община Попово за изпълнение.
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 86
На основание чл. 6 ал. 1 т. 1 и чл. 9 от Правилника за финансово подпомагане на
семейства и двойки, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на
територията на Община Попово и чл. 46 ал. 1 и ал. 2 от Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Утвърждава решение № 1 от 21.03.2016 г. на Комисията за финансово
подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни начала с
репродуктивни проблеми на територията на община Попово.
2. Предоставя на Кмета на Община Попово за изпълнение.
Преминаваме към работа по тридесета точка от Дневния ред.
30. Промяна на договор за възлагане управлението на „МБАЛ – Попово“ ЕООД.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Понеже е допълнителна точка, кой ще направи пояснение?
Александър Стефанов – общинска администрация
Както знаете договора за управление на МБАЛ Попово е утвърден от Вас всъщност.
Тъй като утвърдения образец може да се променя само с ново решение, затова предлагаме
тази редакция, която е на Вашето внимание: „да работи в стационар за поддържане на
квалификацията си.“ Тъй като до сегашната редакция – „да отработва два полудни седмично
в стационар за поддържане на квалификацията си“ е ограничаваща.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имате думата за въпроси.
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Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз няма да задавам въпроси само искам да уточня за колегите. В парламента
депутатите имат правото да упражняват професиите си като преподаватели, адвокати,
художници, архитекти, а просто в Закона за здравето някой не се е сетил да напише, че
директора, може да бъде и лекар. Аз така го разбирам нали. И по този начин ние
ограничаваме д-р Русев да упражнява медицинската си професия и за това подкрепям това
решение. Това искам да кажа само.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други желаещи – няма. Прочитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Изменя точка 4.1.10 (Да отработва два полудни седмично в стационар за поддържане
на квалификацията си) от договор за възлагане управлението на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
сключен на 01.12.2015 г. между Община Попово и д-р Румен Стойчев Русев, както следва:
„Да работи в стационар за поддържане на квалификацията си.“
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 87
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Изменя точка 4.1.10 (Да отработва два полудни седмично в стационар за поддържане
на квалификацията си) от договор за възлагане управлението на „МБАЛ – Попово“ ЕООД
сключен на 01.12.2015 г. между Община Попово и д-р Румен Стойчев Русев, както следва:
„Да работи в стационар за поддържане на квалификацията си.“

Преминаваме към работа по тридесет и първа точка от Дневния ред.
31. Определяне на основна месечна работна заплата на Кмет на кметство с. Захари
Стояново, община Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Тази точка също влезе в последния момент. Г-н Кмете заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Просто е техническа грешка при внасяне на заплатите на кметовете, знаете че ги
направихме на категории. Сгрешено бе с около 100 жители по настоящ адрес. Влизат в погорната категория от 318 май беше Захари Стояново по настоящ адрес. И в този случай ние
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без да искаме администрацията сме го ущетили. Това е причината да коригираме вече
гласувания списък на всички останали кметове.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Въпроси по отношение на тази докладна. Зачитам Ви проекта за решение.
На основание чл. 21 ал.1 т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от
Постановление № 67 / 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетни организации и дейности,
Общинският съвет

РЕШИ
Определя, считано от 01.04.2016 г. основна месечна работна заплата на Кмет на
кметство с. Захари Стояново в размер на 683 лв.
Преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно. Който е
съгласен с предложението 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
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
-

27
1
1
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 88
На основание чл. 21 ал.1 т. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 2 от
Постановление № 67 / 14.04.2010 г. за заплатите в бюджетни организации и дейности,
Общинският съвет

РЕШИ
Определя, считано от 01.04.2016 г. основна месечна работна заплата на Кмет на
кметство с. Захари Стояново в размер на 683 лв.
Преминаваме към работа по тридесет и втора точка от Дневния ред.
32. Оптимизиране на мрежата от Целодневни детски градини на територията на гр.
Попово.
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 – общински съветник

В нашата комисия имаше един негласувал поради конфликт на интереси и с два гласа
ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на ПК „Общинско имущество, общински предприятия,
транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия също е без становище с два гласа ПРОТИВ и три ВЪЗДЪРЖАЛИ
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
Нашата комисия също няма изразено становище по въпроса.
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 пет гласа ПРОТИВ също не подкрепя проекта за решение.
Дебатите бяха бурни, гласувахме против, защото установихме, че към момента няма
проиграни други варианти за евентуално решение на въпроса. Счетохме, че други варианти
е хубаво да се проиграят и точката е хубаво да бъде дадена на обществено обсъждане с
участието на обществеността и заинтересованите други институции. 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
Докладната в нашата комисия също беше дълго дебатирана, но с четири гласа
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не подкрепяме докладната.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля си, че тук е мястото да отворим дебатите, а самото решение ще си дойде само
по време на дебатите. Имате думата за становища, мнения, въпроси. Думата е Ваша.
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Гецо Гецов – общински съветник
Най-напред искам да изразя своето мнение и недоволството си от начина, по който е
поднесена докладната записка. Аз мисля, че това е едно неуважение лично към мен, не знам
колегите може да имат друго мнение, но така поднесена докладната записка в този си вид не
е коректно спрямо нас. Другия момент, така подготвена докладната записка не дава ясен
икономически анализ какво е състоянието на всяка една детска градина, как могат да се
решат проблемите и в крайна сметка коя детска градина ние трябва да закрием. И на
следващо място аз искам да поставя въпроса защо се стигна до това положение? Ами
уважаеми господин кмете, аз искам да кажа, че може би е грешен подхода на Вашата
специализирана администрация. Ако всичко това беше подготвено много добре, обществото
да бъде информирано и това, което предлага колегата Гущанов сега да го направим нямаше
да се стигне до тази конфузна ситуация. И още повече всевъзможни слухове да витаят в
публичното пространство виждате ли каква ще бъде от тук нататък съдбата на детската
градина. Затова аз предлагам за в бъдеще, когато има такива намерения ясно и категорично
да се изразява мнението на специализираната администрация в общината, какво ще бъде
бъдещето на това заведение. Тук наистина не се предлага коя детска градина да се закрие,
но на всички е известно, това витае в публичното пространство, че това е втора ЦДГ. И
слуховете Вие ги знаете, аз няма защо да ги оповестявам тука – щяла да става
специализирана клиника, щяло да става шивашко предприятие, какви ли не още работи.
Затова да се стига до тук и другия момент след като недоволните родители, които аз ги
подкрепям, те имат пълното основание защото Конституцията им дава това право да изразят
своето право чрез публичен протест. Разбрах, че те са постъпили по надлежния реда,
уведомили са администрацията, администрацията няма нищо против провеждането на
техния митинг. И в крайна сметка какво се случи, това е едно унижение към тези хора,
които са събрали 2500 подписа в подкрепа на тази ДГ. Някой служител от администрацията
си присвои правото да отиде и да изключи тока и съответно митинга да не се проведе. Ами
вижте нека Вашите служители от администрацията да бъдат така добри когато правят нещо
да го правят както трябва – те изключиха тока само на 4 стаи на етажа от който вземаха
захранване. Ами не е почтено към тези хора, които ходиха и протестираха. Това е
конституционно право, не всеки да излезе да си каже болката, а после да се види кое е
право, кое не. Затова пак казвам в този си вид не мога да се съглася с тази докладна записка,
защото на нас ни се предлага за решение – многоточие. Тук има специалисти от
специализираната администрация, които да направят едни добри анализи от които да се
каже – да тази ДГ я закриваме. Благодаря за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преди да дам думата на следващия моля да въведем някакъв регламент, защото ако
всичко започнат да говорят по много няма да могат всички да се изкажат. Затова Ви моля,
който взима думата да се ограничи в рамките на три минути.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Аз бих предложил малко изменение в регламента, за да стане добра дискусия нека
първо да чуем вносителя, финансовата обосновка, за да разберем за какво става въпрос.
Едва тогава да започнем да задаваме своите въпроси.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Във връзка с процедурата подкрепяйки становището на г-н Гецов и г-н Гущанов аз
бих искал да видя човека, който ще посочи номера на ДГ, която да бъде закрита. Благодаря.
Атанас Атанасов – ръководител звено „Образование“
Докладната записка е написана лично от мен. Записката е направена в стил
оптимизация на мрежата, която започва с необходимостта и от началото още в самото
начало на докладната записка има изброени пет критерии. Когато се посочват критерии
трябва да са нечетен брой. Докладната записка завършва с мотиви, след което е предложено
проекто- решение, което не значи, че трябва да бъде решение. Малко икономическа
обосновка. Имаме проблем, който е доста отдавна. Вие го знаете, някои от Вас са общински
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съветници доста отдавна. Знаете, че бройката на децата намалява като цяло. Не случайно
това е Приложение 1 в докладната записка, която Ви е представена и Вие много добре
виждате как за жалост наистина чертата върви надолу. И това не е проблем, който е от днес.
Общината дофинансира дейност делегирана от държавата може би от 5-6 години. Всяка
година дофинансирането става все по-голямо и по-голямо. Да обясня ли защо?
През 2014 г. заплатата на един педагог, който току що излиза от Висшето учебно
заведение и започва да преподава независимо дали в училището или в ДГ е на заплата 450
лева. А към 01.10.2015 заплатата е 600 лева основната. Минималната работна заплата през
този период се покачи от 340, 380, 420. Единния разходен стандарт, който се приема като
дейност делегирана от държавата с решение на МС е един и същ за цяла България. Той не
прави разлика между Попово и София. И ако погледнете в Приложение 4, където е разделен
стандарта на три, четири годишни и пет и шест годишни, Вие ще видите, че увеличаването
на стандарта за 3 и 4 годишните с 50 лева. Проблема ни е в пълняемостта на групите и на
всички комисии аз го обясних това. Ако имаме една средна пълняемост на ЦДГ сформира
своя бюджет по решение на МС като дейност делегирана от държавата още тогава ако си
направите сметка и то е истина – нашите педагози и непедагогически персонал натрупаха
години може би по 25 години професионален опит, защото като коментирахме с
директорката на Професионалната гимназия казва, че средната възраст на педагогическия
персонал е 52 години. От там много добре виждате, че за да може да се издържа една група,
за която е необходимо да има две учителки и двама души непедагогически персонал
излизаме на плюс 600 лева. Всичко надолу стигнахме до 12 деца, сумата беше 17200 лева.
На територията на град Попово съществуват двадесет и една групи. А в селата 15 групи или
общо 36 групи. Бройката на децата към 15 септември 2015 г. за цялата община е 661 деца. С
актуализация по системата АДМИ към 01.12.2015 е 667, а с последната актуализация
направена на 8.02.2016 г. е 682. Броя на педагозите и непедагозите в общината съгласно
Заповедта на кмета от 01.01.2016 г. е 176.5 души персонал като цяло заети в сферата на ДГ.
Ако Вие разделите бройката на децата спрямо бройката на персонала ще видите, че се
получава цифрата 4. Или това значи, че 4 деца се обслужват от един човек. Няма да казвам
педагог или не педагог. Знаете разчетите какви са, представени са Ви. Виждате, че е нужно
да се предприемат някакви стъпки. За жалост стъпките отиват към оптимизация,
диференциация спрямо бройката на децата или както искате наречете въпросната думичка.
Благодаря.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Към господин Атанасов имам обръщение. Не съм доволен от това, което каза. В
нашата комисия стана дума, че има много по-добри начини за оптимизация. А той говори в
докладната си за ликвидация. И най-важния въпрос на който той не отговаря като човека
изготвил докладната – да посочи номера на ДГ.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз искам да Ви зачета, понеже от два дни вървят разговори с министър Калфин,
който засяга точно този въпрос и аз Ви зачитам извадка от негово интервю: „ Държавата
трябва да се мобилизира и осигури ресурс за построяването на детски градини и за това
всяко дете от 1 година нагоре да има възможност да посещава безплатно ДГ, а родителите
му да могат да се върнат на работа. ДГ са елемент от демогравската политика, и аз лично ще
настоява държавата да разпредели ресурс в тази посока. Всяко дете трябва да получава
безплатно училище, здравеопазване и грижи в детската градина. По-нататък в интервюто си
той казва, че ще толерира общинските детски градини пред частните, което значи че
държавата има намерение там където дофинансират общините да помогне за да могат тези
ДГ да съществуват, най-вероятно и ДГ по селата. Кое кара сега нас ние да закриваме, след
като ще дойде един момент с промяна на нормативната база да разкриваме ДГ. Какво ще
разкриваме тогава, ние ще ги продадем. Имаме горчивия опит от това като закрием една ДГ,
че веднага я включваме в програмата за приватизация и я предлагаме за продан. Какво
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правиме? Д-р Веселинов, аз ако съм на Ваше място ще поискам оставката на Вашия
служител, който е внесъл тази докладна. И аз смятам, че Вие сте подведен тука.
Никола Джамбазов – общински съветник
Ще започна от това, което каза адв. Кьосев, да така е, мисля, че общинските
съветници не са достатъчно компетентни да предложат някои от детските градини за
закриване, така, че това трябва да излезе от вносителя на докладната записка. Другото което
е, относно оптимизацията – законът казва – ОбС открива, закрива и преобразува ДГ. И бих
искал да коментирам, това което г-н Атанасов преди малко каза, че към момента в ДГ има
661 деца и 176 души с грижи за тези деца и дофинансиране 324 лева. Ще си позволя тук да
посоча един любобитен факт, едно леко сравнение с община Видин, която има 1600 деца и
персонал 334 човека и дофинансиране от 377 хил. лева. Три пъти повече деца, персонала
колкото нашия. Дори Кмета си позволява да съкрати персонала, има предложение към ОбС
да ги направи 277 от 334 човека. Аз не знам дали ние харчим много или те са твърде
пестеливи, обаче това ми направи впечатление покрай дебата за тези ДГ. Това е за сега.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Аз не съм съгласен с обясненията на г-н Атанасов, тъй като много цифри се
разминават с истината. Той говори в докладната записка за оптимизиране на ДГ в града.
Постарах се и ще Ви зачета цифри, а също каза и за пълняемостта. Първа ЦДГ групите са 20
деца, 19 и 16, във втора ЦДГ са – 28, 23 и 23 над норматива, в трета ЦДГ са 27, 24 и 25 над
норматива, в четвърта ЦДГ са 19, 19 и 18, в пета ЦДГ Слънце – 18, 22, 22 и 24, в шеста ЦДГ
– 26,23, 26 и 21. Това какво Ви говори. В комисията той ни каза, че за да бъде горе долу
общината да не се набутва децата трябва да бъдат от 19 до 22. Аз Ви изброих цифрите на
пълняемоста на групите. Верно е някой ден някое дете ще се разболее. Това много често се
случва. Ние сме длъжни на всяко дете да обърнем внимание и да му предоставим идеалните
условия. Така, че той се разминава с цифрите, които ни дава, той ни съобщи тука, тъй като
ДГ по селата се водят към ДГ в града. Има села, и той ги крие, където посещават ежедневно
по 6, 7 и 8 деца, а там се грижат за 6 деца 4 човека персонал. Именно заради това тази
докладна записка според мен е непълноценна и подвеждаща и заради това аз ще гласувам
против тази докладна записка.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Да, както каза д-р Георгиев докладната е малко неясна. Действително вътре има
доста цифри и накрая едно решение, което предлага само един вариант – Закрива. В
комисиите ни беше разяснено, че не са обсъждани други варианти и тъй като виждам, че
въпроса е доста сложен и доста време изисква да бъдат взети каквито и да е решения бих
предложил възможността дадена в Правилника в чл. 97 ОбС да организира публични
обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес а местната общественост.
Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересувани лица да дадат
становища и предложения по проектите за решения. Едно такова обсъждане би ни дало
голям шанс да достигнем до всички граждани, да чуем тяхното мнение и на края след като
обсъдим различни варианти да вземем решение какво да направим. Тежестта на това
решение не трябва да пада на общинска администрация, тежестта на това решение трябва да
тежи върху всички, върху общинска администрация, върху общинските съветници и върху
гражданите на общината. Ако всички бъдем запознати по-подробно с фактите, ако нали
проведем един по-пълноценен дебат, аз си мисля, че накрая ще вземем най-мъдрото
решение.
Драгомир Петров – общински съветник
Аз във връзка с това, което каза колегата Гущанов мисля, че има компетентни хора,
които тук са дошли да си кажат мнението, нека те да ни запознаят някои от тях с тези
детайли. Те си имат, те са хората, които са ежедневно с проблемите. Нека да кажат някои
предложения, за да можем и ние да вземем което решение е правилно. Благодаря.
Бойко Атанасов – общински съветник
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Наистина тези комисии преминаха. Конкретно нашата беше със сериозни дебати.
Какво ми направи на мен впечатление. Прави се пряка корелация между два термина
оптимизация и ликвидация. Освен това на нашата комисия публично беше оповестено, че
има разминаване в цифровата фактология между истината и докладната, която ни е
представена. Лично мен ме вълнува този факт и ако може да бъде изяснен на настоящата
сесия независимо колко ще продължи тя аз ще бъда удовлетворен. Такова разминаване в
цифрите според мен е недопустимо и най-малкото, че ние тук сме подведени като общински
съветници. Въпросът който дебатираме в момента е сложен. Общината търси своята
икономическа изгода и това е разбираемо. Обществото търси морал в ситуацията, и това е
разбираемо. Аз имам един въпрос към кмета на Общината, конкретен и той е следния. Кое
породи именно сега възможността и появата тази градина да бъде ликвидирана. И защо това
се прави в началото на мандата? Според него, като човек, който печели продължително
време избори, ако това се случи в предизборната кампания дали успехът нямаше да е под
съмнение? Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Да аз съм виновен, виновен съм че четири години търпя това положение и не внесох
този разговор в ОбС. И подтисках бюджета на общината от година на година да расте
дофинансирането и г-н Джамбазов много добре прочете за Видин и там вземат мерки,
въпреки че са три пъти повече. Но финансирането на г-н Калфин, което обещава най-много
да облекчи родителите, за да не вземаме такси. По тези субсидии, които общините
получаваме ни сме длъжни с тези субсидии да се разпростираме и да направим, това което
направихме и с училищната дейност. Същото беше и преди 10 години. Кмета беше виновен,
всеки искаше пари. Като ги вкарах в делегиран бюджет, но никой с нищо не занимава нито
Вас общинските съветници, нито администрацията. Администрацията няма икономически
интерес. Администрацията заедно с Вас приема бюджета и този бюджет е факт. Но този
бюджет както е приет ако трябва да продължим в същия ритъм ние към края на годината
трябва да извадим 400 хиляди лева. Въпроса е някъде – август, септември, Вие да кажете от
къде ще ги вземем и аз затова питам, от къде ще ги вземем тези пари. В момента имаме
изпълнителен лист 230 за болницата, още просрочени 960 хил. лева неплатени, тече
процедура за разпродажба, която сме спрели на активите на болницата или ние до края на
годината с Вас трябва да осигурим само за болницата милион и двеста, а те не са
предвидени и в този бюджет. И тук трябва да се питаме ще имаме ли болница или няма.
Нещата се промениха и със сметосъбирането. 388 хиляди лева трябва да платим тази година
на сметището за такса на нашите отпадъци. И както да ги смятаме ние сме с отворен
бюджет приблизително към милион и седемстотин. Хайде имаме резерв, този резерв винаги
сме си позволявали и сме дофинансирали. И аз мисля, че въпросите трябва да ги
разглеждаме предучилищното образование на две. За града и за селата. Защото сте прави
тези нормативни документи не ги измисля администрацията, нито Веселинов, нито
кметовете в България. А детските групи трябва да са минимум 12 броя и максимум 24 за да
прехвърлят в друга група. Ето – Дриново – под минималния , Кардам – под минималния,
Ломци – под минималния, Априлово, Ковачевец, Медовина – под минималния, Тръстика –
под минималния, а вече се доближава и Светлен под минималния. И за това предлагам и Ви
се радвам, че отворихме този дебат, защото е много лесно да гласуваме за пчелини, да
гласуваме за търгове, но ние имаме три финансови проблема общината, които трябва да се
дебатират. Нямам нищо против това, което го предлагате да има обществено дебатиране. Да
го направим. Не е речено тук да се гласува това, което се иска от Вас и се чувствате
обидени според Гецов, че не било предложено. А ако бях предложил градина няма ли да
стане по-зле. А не мислите ли, че тези учители, преподаватели и непедагогически персонал
от септември месец няма да се вдигнат всичките и тук пред нас, пред Вас да питат от къде
ще се осигури финансиране. За мен е много по-лесно. Няколко години подред им казвам
както направихме с училищата, както са направили другите общини да го направим и тук
при нас. Само, че и синдикатите учителските и преподавателите са против да минат на
65

делегиран бюджет. Нямам нищо против, отхвърляме, остават си тези ДГ в града, обаче ще
минат на делегиран бюджет. И колкото пари им се полагат в тях ще се развиват и тогава
няма да правят сметка на 6 деца да кажем в Априлово да има двама преподаватели, две
лелки, един готвач, един домакин, станаха на дете по човек. Затова, ако ще дофинансираме
да го решим този въпрос социално за селата, но в града има достатъчно ДГ да се поберат в
средствата, които им се полагат. А не всяка година да искат и да нараства. Видяхте го – 80,
100, 120, 200, 300, тази година ще е 370 хиляди, откъде? Ние с Вас няма ли да мислим общо
за бюджета? Всичко друго е спекулация, която някой има интерес да я пуска. Срещу
администрацията и срещу кмета – а те се разбрали кой да купи градината, ами те ще я
правят мигрантски център, ами те ще го правят шивашко предприятие, ами г-н Гецов не ви
прави чест тези неща Вие да ги разпространявате. Кога, по какъв начин сме показали, че
администрацията при тези си действия, които сега предприемаме заедно с Вас е работила
преднамерено. Или пък към мен, да съм се ангажирал с такива някакви задкулистни неща,
които да предизвикат напрежение.
Пък аз това за тока сега го чувам. Ще проверя, не знам кой го е изключил. Всеки
случай не съм аз човека, където съм отишъл и разпоредил. Познавате ме много добре.
Казвам Ви, не е речено днес да го приемем. Да го приемем на другата сесия, но да видим
какво ще правим с предучилищното образование, защото всичко друго ще е каприз. И има
още една подробност. И тук има хора и които работят в Полицията и знаят, че когато се
създава документ с невярно съдържание, този документ предизвиква наказателна
отговорност. Ние получаваме от държавата с 120 деца повече според предварителните
списъци. Защото лесно е да ги чете д-р Георгиев, но ние можем да извадим хранодните.
Списъците се правят фалшиви, децата са зад граница, ако гранична полиция ги провери, аз
казвам Ви, но не съм аз човека, който носи тази отговорност, аз не ги правя списъците. Така,
че не си мислете да ми скроите шапка. Аз Ви казвам каква е истината. Не само,че не ни
стигат надписаните субсидии, ами общината вади и плаща допълнително. Вярно е, грехота е
да го кажа, когато например закрием градина и не предоставяме тази услуга. Тук говорим
ли, че няма да предоставяме услугата в града. Но с тези 400 хиляди лева, които евентуално
бихме спестили можем ли да направим 8 или 10 улици и с какво ощетяваме децата. Тричетвърти от парите, които изваждаме са фонд заплата. Дайте да ги дадем тези 400 хиляди за
подобряване храната, за обзавеждане, за подобряване условията на живот на тези деца, аз
съм съгласен. Но ние наливаме в заплати. И те са незаработени заплати, да ме прощават
педагозите. А сме имали резерв. Тази година виждам, че няма да имаме резерв да
дофинансираме. И пак предлагам, гласуваме да не закриваме, ще оттегля докладната
записка, веднага ще вкарам следващата докладна, защото Вие сте хората, които разполагате
с този бюджет. Следващата докладна – предложението ми е за делегиран бюджет. Кой
колкото си получава субсидия в нея да се разполага. И тогава да отиде да вземе от кухнята
храна, тогава да си направят обща пералня, тогава да си съкратят персонала, една учителка
на шест деца и една лелка например, а не да чакат и да казват дайте. Няма от къде. Аз съм
спокоен, не съм направил нищо не морално. За какъв морал говорите – лишил кмета и
администрацията в Попово децата от услугата предучилищно образование ли? Аз се
чувствам комфортно, защото до този момент винаги в края на годината заедно с предходния
ОбС съм ги убеждавал да гласуват и сме дофинансирали, когато е имало пари. От 250
общини 150 общини са в пресрочие. Излязоха фактите при гласуване на публичния бюджет.
Община Попово за сега е една от тези 100 общини, които управляваме бюджета и нямаме
лев задължения, даже съхраняваме някой лев като преходен остатък. Е да, но аз изредих
какво ни чака тази година с болницата и какъв е проблемът на услугата, която общината в
града предлага. Ще ги направим на делегиран бюджет. Аз ще Ви помоля Вие да го
гласувате. Но по Закона за народната просвета чл. 416 Гущанов и Кьосев, може да
проверите е записано, по решение на първостепенния разпоредител с бюджет, ДГ и
обслужващите звена могат да приемат и да прилагат системата на делегираните бюджети
при спазване на условията.
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Най-лесно ми беше в началото на годината с отдел Образование да пусна една
заповед, но ще бъдат по-зле учителите, ще бъдат много по-зле, ако преминем на делегирани
бюджети. Николов е тук, профсъюзите, какво Ви е становището? Да минат ли на делегиран
бюджет ДГ, как мислите?
Диан Николов – председател на СБУ Попово
Нищо против да минат ДГ на делегиран бюджет. Много добре знаете къде е
проблема в ДГ. Проблема е във висящите групи по селата. Те дърпат бюджета на ДГ. В
момента пълняемоста в ДГ по групи в града е точно съответстваща на нормативните
разпоредби и може да осигурява разплащане с персонала, с който те работят. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Вие сте готов за делегиран бюджет, така ли да разбирам?
Диан Николов – председател на СБУ Попово
А защо да не сме готови? Само, че естествено е да си зададем въпроса, нали
социалната функция, и ние ще бъдем последните от синдикатите, които ще се отдръпнем от
социалната функция, която общината поддържа. Групите по селата,д-р Веселинов, и Вие
знаете къде е проблема. Няма защо да го търсим в града, той е там в селата е , там висят
нещата.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Аз за това Ви казах, че този въпрос трябва да го разделим на две. Ще обсъждаме ли,
или ще закриваме групите по селата. Защото тези групи по селата, те се водят към ЦДГ в
града. Наистина ни тежат като воденичен камък. Ако тук решим, че дофинансирането,
каквото и да е, и колкото и да е, при възможност на общината да дофинансира групите,
които са в селата. И другия въпрос при делегирани бюджети ще отпадне това звено, което в
момента обслужва предучилищно образование и ще бъде разформировано и уволнени
някъде около 15-16 човека. Аз и на това съм готов. Тогава ДГ при целеви бюджети те ще си
търсят счетоводител и според парите ще си ги назначават и ще си управляват средствата.
Диан Николов – председател на СБУ Попово
Естествено, те в момента част от персонала се води по ДГ и там са на заплата. Къде е
проблема? Значи на една ДГ може да се направи да отговаря и на две и на три един
счетоводител, това не е проблем. В училищата е така.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Значи преминаваме още от първи на делегиран бюджет.
Диан Николов – председател на СБУ Попово
Чакайте, мисля, че преминаваме в твърде дълбоки води по средата на годината
делегиран бюджет. По средата на бюджетна година да преминаваме на делегиран бюджет –
НЕ ! Ние имаме виждане синдиката, но в момента аз Ви прекъсвам д-р Веселинов,
извинявам се. Имаме предложения, мога да ги направя след малко.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Така, оставяме въпроса открит. До следващата сесия, достатъчно време – един месец,
този открит въпрос трябва да намери някакво решение. Това решение да е възможно наймного общински съветници да застанат зад него. Не да се делим на политически групи, на
лобита, едните да са добрите, другите да са лоши. Но проблем, трябва да си признаем, че
има. Ако някой мисли, че нямаме проблем, заровил си е главата в пясъка. Аз Ви каза, аз съм
виновен, че този проблем от четири години в самото начало на зараждането на проблема не
го реших. За това съм виновен и за това се чувствам не морален в момента заставайки пред
Вас. Наливайки толкова пари от година в година, те след пет години ще станат един
милион, ако запазим тази структура на ДГ. Сигурно ще станат, ако няма друго решение.
Това трябва да ни е ясно. За съжаление нямаме деца, а от там намалява и финансирането на
предучилищната възраст. Няма какво друго да Ви кажа.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз ще бъда съвсем кратък. Ние само преди два месеца приехме бюджета на община
Попово и там никой не говореше, че бюджета е лош, и какво ли не. Аз затова не си спомням
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гласувах или против или въздържал се, но не го подкрепих, защото нещата са ясни, че ще се
случват по този начин. Оптимизиране е много хубава дума, но трябва според мен да се
започне не от нашите деца, и не от ДГ, а от оптимизиране харчовете на общинска
администрация. Д-р Веселинов спрете с тези служебни коли наляво, надясно денонощно
Ваши служители по улици, по не знам си къде. От там поне 50-60 хиляди лева ще
икономисате. Спрете с това арогантно отношение на Вашите служители в каква ли не
посока.
Георги Георгиев – председател на ОбС
Г-н Димитров, моля Ви да спрете, отклонявате се съвсем от темата.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Г-н Димитров, Вие престанете да демагогствате. Ако е за арогантно отношение
гражданите ще кажат, Вашата служба на която сте ръководител, какво е Вашето отношение.
Недейте да говорите за други хора.
Гецо Гецов – общински съветник
Мен ме цитира д-р Веселинов, че разпространявам слухове, тук достатъчно хора
присъствах, аз казах в града витаят слухове. И ако администрацията си беше свършила
работата предварително, нямаше тези слухове да витаят и нямаше да има и протест. Това ми
беше мисълта, нямам нищо против Вас разберете. Аз това искам да няма конфронтация
между гражданите и администрацията.
Диан Николов – председател на СБУ Попово
Реално ние вече влязохме в дебата с д-р Веселинов и реално ние вече много пъти
водим този разговор от 2014 година, ако се не лъжа. И тогава нашето мнение не е поразлично от сегашното. Трябва да се търси решение от сегашната ситуация, тя е факт.
Дофинансирането ще продължава при сегашната структура на ДГ, при сегашното
разпределение по села, както са те, при сегашните разходи, които имат ДГ. Те ще
продължават и ще нарастват. Това е истината. Няма какво да се лъжем уважаеми дами и
господа общински съветници. Няколко думи искам само да споделя по докладната и след
това ще направя няколко предложения. Аз искам да Ви запозная с официалното становище
на Синдиката на българските учители, в качеството си на председател се явявам пред Вас.
Значи по самата докладна относно оптимизиране и закриване, би следвало, този
който е създал докладната да си промени нещата. Докладната трябва да носи точните
елементи, които се изискват по закона за образованието, все още действащ, тъй като от 1
август ще влезе в сила новия. Там е казано ясно и точно – или разкривам, или преобразувам,
или закривам. Три елемента, повече не може да има. Да оптимизираш значи да търсиш подобрите неща в нещо, което си създал, което работи и търсиш най-доброто за него.
Определено ни притеснява в докладната, че се прави сбор от факти, от които се
правят изводи. Някои от тези изводи са и неверни, някои са неточно интерпретирани. Аз ще
кажа само една сума. Ние с г-н Атанасов стигнахме до съгласие, че тази сума е некоректна.
Там за 2015 г. сумата е посочена 324, а реалната сума е 293 и ние изяснихме къде е
проблема. От докладната не стават ясни показателите на отделните ЦДГ, тъй като се
подават заедно с групите на селата, те не са разграничени, а това определено обърква, а не
дава възможност според мен на общинските съветници да реагират и да са наясно какво
всъщност представлява една ДГ, която обслужва и град и село. Липсва конкретна
информация за брой деца по групи град и село към момента. Тоест каква е пълняемоста на
групите. Защото с тази пълняемост на групите към февруари месец ние влизаме в системата
АДМИН и съответно тази система ни казва – ще ти дръпнем ли от бюджета пари, ако имаш
по-малко деца или ще ти даде, ако имаш повече деца. В момента ние имаме двадесет и
няколко деца, което значи додаване към бюджета. Липсва ясна финансова обосновка за
закриване на конкретна ДГ и какъв ще бъде икономическият ефект от това. Значи би
следвало общинските съветници да имат реална обосновка. Какво дава закриването на една
ДГ към второ тримесечие, когато говорим за 1 юли. Какво дава към ІІІ тримесечие, когато
говорим за септември месец, какво ще даде като икономически ефект за четвърто
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тримесечие. Едва тогава се вижда реалната картина, какъв ще бъде икономическия ефект от
закриването на определена група. Тъй като в момента ние сме извършили миналата година
определена промяна в броя на групите и трябва да кажа, че пълняемоста на групите в
момента в града е реална, защото миналата година септември месец, тоест за тази учебна
година ние сме променили брой групи, тоест сме ги съкратили. Така значи ние имаме
реална пълняемост в града. От докладната честно казано, аз съм фрапиран в един момент.
Лично аз, прозира коя градина е поставена на тетика. И в разговорите, които съм водил с г-н
Атанасов беше ясно, нацелена е определена градина, аз няма да посоча коя е тя. Но мисля,
че е лесно и се чудя на някой на акъла.
Искам да кажа още нещо. Селските групи, там е проблема. Ние ще бъдем последни
Синдиката при СБУ, които ще бъдем против тази социална политика, тоест да се отиде към
затваряне. Трябва да се търси начин и тези групи да съществуват. Истината е една, няма
градинка, няма село, няма училище. Това е истината. Няма друга истина и Вие много подобре от мен го знаете. Така, че когато искаш да правиш социална политика, когато я
търсиш тук оставяме настрана избори и т-н. и т. н., ние говорим за социална функция на
общината. Тогава ти трябва да даваш, за съжаление това е истината.
В този си вид общински координационен съвет на СБУ предлага, че не би следвало
да се приема в този вид докладната и ОбС не би следвало да взема решение по нея. Какви са
нашите виждания? Първо една работна група в широк кръг, мисля че имаме достатъчно
специалисти в тази област, да седне и да работи предложения за промени в системата на
градините. Тази структура, която в момента съществува е убийствена. Навремето аз говорех
да се премине към филиална система, тогава нямаше да загубим единния разходен стандарт,
който в момента е еднакъв и за градските групи и за селските групи. Ако има отделна група
самостоятелна в село, тя е във високия стандарт. Разликата между двата стандарта е 100
лева. Сто лева са си сто лева. Ако трябва да се търси един такъв вариант, ако трябва да се
търси окрупняване,тоест единен център на село с няколко села, в които съответно да се
вържат нещата с градина и с училище. Такива варианти има. Тогава ние ще оптимизираме и
персонал и разходи. Една сграда топлиш, едно хранене, брой учители окрупнен според броя
на децата, които са там. Не сега за едно село, за една група да ползваме 4 човека. Да се
огледа варианта за хранене на децата. Можем ли да преминем към общо хранене. Един град
като Варна, един град като Търговище го правят, дали ние не можем да стигнем до същия
вариант? Където също ще оптимизираме и персонал и разходи. Прането, хайде да не стигам
до елементарните неща, но те са разходи. По същия начин оптимизиране на персонал,
оптимизиране на разходи. Така, че аз до тук ще спра колеги. Мисля, че в момента няма
смисъл да трупам неща, които са като виждания. Може работната група, която Вие можете
да излъчите с Ваше решение да седне и да разсъждава, ако трябва един, ако трябва два
месеца и тук излезе с реално истинско решение. Как ще вървим по-нататък, дали ще вървим
към варианта все още, защото аз съм убеден, че дори и да затворим градска градина наесен,
д-р Веселинов, общината пак ще дофинансира, пак няма да стигнат парите.
Още нещо ще добавя – до днес приключват сроковете на така наречената програма
на Оптимизиране на училищната мрежа. В тази програма има три модула където има
възможности ние да искаме пари от тази мрежа, с които да си олекотим разходите в ДГ.
Също има възможност. Тя ще започне вероятно от другата седмица да действа. И там имаме
резерви. За обезщетенията по чл. 222. Обезщетенията на пенсионираните учители сега ще
дойдат 10 към 8. Тоест в Програмата Министърката изговори куп глупости, ще ме
извинявате, че така коментирам, но когато са хора, които не разбират и коментират, от 1
август обезщетението ще бъде 10 брутни заплати за педагог.
Георги Георгиев – председател на ОбС
Г-н Николов, мисля че навлизате прекалено в детайли. Ако има желаещи от
обществеността да кажат нещо по темата.
Владимир Великов – председател на инициативен комитет сформиран в ЦДГ
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Декларацията, ще я пропуснем, тъй като Вие я имате всички няма смисъл да си губим
времето взаимно. Ние подкрепяме г-н Гущанов и г-н Николов в тяхното предложение да
бъде сформирана комисия, която да предложи конкретни решения, а не само някакви
цифри. Тези подписи са на хората, живущите на град Попово, на съпричастните. Те са ясен
признак, че има някакъв проблем. И съвместно трябва да намерим решение на този
проблем.
Валентин Василев – родител на дете в ЦДГ 2
Нещо не е наред тук в цялата дискусия. Уж се говори по принцип, пък се оказва, че е
нарочена за закриване една конкретна ДГ. Никой не иска да каже, да назове номера.
Гражданите на Попово не са глупави и може би не случайно витаят някои слухове в града за
частнособственически интереси към градината. Ако никой тук в тази зала не знае за това, то
кой знае какви тайни кръгове си измислят това нещо.
Георги Георгиев – председател на ОбС
Конкретни доказателства имате ли за това, което говорите в момента ?
Валентин Василев – родител на дете в ЦДГ 2
Целият град говори за това.
Георги Георгиев – председател на ОбС
Това, градът говори обявено от трибуната на ОбС звучи по съвсем различен начин .
Тоз казал, рекъл е нещо различно.
Валентин Василев – родител на дете в ЦДГ 2
Преди малко беше казано, че е нарочена конкретна детска градина за затваряне.
Значи аз искам да призова общинските съветници, които става въпрос за градината, която е
ЦДГ 2. Както и да е дано тези слухове да не са верни, защото иначе не знам. Бих искал да
призова общинските съветници, които биха подкрепили едно такова решение да не го
правят, защото децата и младите хора са бъдещето на всеки град и Вие мислите за тях нали,
или не мислите?
Бих искал да засегна въпроса със спирането на тока. Явно г-н Кмета не е наредил
това нещо. Но все пак някой го е наредил, защото никой електротехник на своя глава не би
отишъл да го направи. Любопитен съм докъде ще стигне разследването и дали ще бъде
наказан човека, който го е разпоредил. Защото това се прави от минали времена, не в 21 век
в гр. Попово продължаваме да го правим. Грозно е.
Георги Георгиев – председател на ОбС
Господин Атанасов желае последно.
Атанас Атанасов – ръководител звено „Образование“
Първо към г-н Николов сумата от 324 хиляди лева, която е посочена в докладната,
имайте предвид, че на последната сесия през месец декември беше посочена тази сума,
защото ние дължим тези пари на хората. Това, че на 29 декември ни върнаха пари от
държавата, които г-н Николов каза, че сме получили по тази национална програма е друг
въпрос. И точната сума за дейност311 е 292 870 лева.
На въпроса на г-н Георгиев – вие много добре изредихте детските градини, но
групите в града. Защо разглеждате едно ЦДГ само в града, нима другите деца на село не са
деца на тази община?
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Уважаеми г-н Атанасов, в началото на тази дискусия, която тече повече от час аз
попитах да посочите номера на детската градина, която желаете да бъде закрита. На този
въпрос Вие не отговорихте.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз предлагам на общинските съветници да гласуваме против тази докладна в този си
вид и правя конкретно предложение като упълномощим трите комисии Образование,
Финанси и Здравеопазване съвместно с браншовите организации, съвместно със
синдикатите да седнем да разгледаме всичко което се случва и да излезем с конкретно
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предложение, но не д-р Веселинов когато Вие кажете другия месец или по-другия. А когато
си свършим както трябва работата и така ще Ви облекчим във Вашето решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС
Аз си мисля г-н Димитров, че така определяйки 3-4 комисии не е правилно, виждате
че обществения интерес е голям. И мисля, че не бива да ограничаваме желаещите да
участват в този дебат.
Сега обаче, за да върнем по същество по темата. Ние имаме докладна. Имаме
предложение от Г-н Димитров и г-н Гущанов. Г-н Гущанов, моля да го оформите.
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Ами съгласно чл. 97 от Нашия правилник ОбС може да организира публични
обсъждания на проекти за решения от значим обществен интерес за местната общественост.
Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат
становища и предложения по проектите за решения.
ОбС с мнозинство повече от половината от общия брой съветници приема решения
за организиране на публичните обсъждания по ал. 1, с които определя: предмета, формите,
датата, мястото, продължителността и процедурните правила на обсъждането.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Най-лесно е аз да си оттегля докладната, а Вие да вземете решение за група. Но не
може господин Димитров така да го оставим във времето. Трябва да има срок. Още повече,
че е записано че се определя на този обществен дебат в определени срокови граници.
Оттеглям си докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС
В тази връзка имам конкретно предложение. Да дадем половин час почивка през
което време двамата юристи и всички други, които желаят да участват в редакцията на това
решение, с което да установим базата, основата на която да се проведе този дебат. Да
сложим срок в който да се проведе дебата и на базата на този дебат да се излезе с решение.
Не бива да се отлага. Всяко отлагане във времето трупа финансови загуби.
Давам половин час почивка.
Продължаваме заседанието. Имаме кворум. Можем да продължим. След направените
консултации със всички стигнахме до следното решение. Трябва да изградим една
Временна комисия по конкретен повод. За това зачитам проекта за решение, до което беше
достигнато:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58 ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Създава Временна комисия по конкретен повод в състав:
Председател
Секретар
Член
Член
Член
Член
Член
Със задача да направи конкретни предложения за оптимизиране на системата на
предучилищното образование на територията на община Попово, които да бъдат
подложени на публично обсъждане.
2. Срок на действие на комисията до 28.04.2016 г.
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3. Упълномощава комисията да организира публично обсъждане на конкретните
предложения на 11 май 2016 г. /сряда/ от 15.00 часа в Дом на културата.
Тук искам представителите на групите съветници да излъчат по един представител и да
видим кой ще бъде председател, секретар и членове.
Д-р Евгений Георгиев – общински съветник
Групата съветници от ГЕРБ предлага адв. Румен Кьосев за член на комисията.
Гецо Гецов – общински съветник
От името на БСП – Бойко Атанасов.
Невзат Феимов – общински съветник
От името на ДПС – Мехмед Камбер
Георги Георгиев – председател на ОбС
От Коалиция Заедно – Ксения Павлова, от АБВ – Тихомир Марков
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз за председател искам да предложа г-н Гушанов, мисля че много добре се справя
със задачата си в административното право и мисля че добре ще ръководи и оформи
решенията.
Георги Георгиев – председател на ОбС
Трябва ни и от групата на Илко – Илиян Станчев . Достатъчно оформи се комисията.
Ако се обединяваме около тази бройка – за председател беше предложен Любомир
Гущанов, а за секретар Ксения Павлова.
Зачитам Ви като цяло проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58 ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Създава Временна комисия по конкретен повод в състав:
Председател
Любомир Гущанов
Секретар
Ксения Павлова
Член
Румен Кьосев
Член
Бойко Атанасов
Член
Мехмед Камбер
Член
Тихомир Марков
Член
Илиян Станчев
Със задача да направи конкретни предложения за оптимизиране на системата на
предучилищното образование на територията на община Попово, които да бъдат
подложени на публично обсъждане.
2. Срок на действие на комисията до 28.04.2016 г.
3. Упълномощава комисията да организира публично обсъждане на конкретните
предложения на 11 май 2016 г. /сряда/ от 15.00 часа в Дом на културата.
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 89
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 58 ал. 1 от
Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
4. Създава Временна комисия по конкретен повод в състав:
Председател
Любомир Гущанов
Секретар
Ксения Павлова
Член
Румен Кьосев
Член
Бойко Атанасов
Член
Мехмед Камбер
Член
Тихомир Марков
Член
Илиян Станчев
Със задача да направи конкретни предложения за оптимизиране на системата на
предучилищното образование на територията на община Попово, които да бъдат
подложени на публично обсъждане.
5. Срок на действие на комисията до 28.04.2016 г.
6. Упълномощава комисията да организира публично обсъждане на конкретните
предложения на 11 май 2016 г. /сряда/ от 15.00 часа в Дом на културата.
Преминаваме към работа по тридесет и трета точка от Дневния ред.
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 23 февруари 2016г. до 28.03.2016 г. в деловодството на общината за
постъпили молби от 60 граждани на община Попово за отпускане на еднократна парична
помощ. След разглеждане на молбите, ПК излиза със следното предложение.
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Адриана Маринова Атанасова
2. Иванка Белчева Илиева
3. Николай Стефанов Стефанов
4. Светла Андреева Иълдъръм
5. Ана Ангелова Николова
6. Ани Дейнова Радева
7. Айше Мехмедова Фръндева
8. Фатме Алиева Алиева
9. Десислава Димитрова Йорданова
10. Кадрие Исуфова Янова
11. Джансун Юсуфова Раифова
12. Пламена Стилиянова Димитрова
13. Юлмие Мехмедова Ахмедова

-

100 лева
150 лева
100 лева
150 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
150 лева
250 лева
250 лева
150 лева
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14. Тонка Росенова Младенова
15. Мария Недкова Стефанова
16. Николинка Огнянова Маринова
17. Георги Ангелов Иванов
18. Илия Райков Илиев
19. Тихомир Петков Тодоров
20. Цветелина Петкова Тодорова
21. Андрей Георгиев Аспарухов
22. Евдокия Гицова Гицова
23. Георги Томов Георгиев
24. Фатме Шукриева Мехмедова
25. Златка Михайлова Иванова
26. Виолета Демирова Демирова
27. Севие Ахмедова Юсеин
28. Селиме Селимова Мехмедова
29. Татяна Иванова Михалкова
30. Айтен Мексудова Асанова
31. Росица Тодорова Стоянова

-

150 лева
100 лева
150 лева
100 лева
100 лева
250 лева
250 лева
100 лева
20 лева
100 лева
200 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
200 лева
250 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Стефан Йорданов Радев
2. Адем Шабанов Адемов
3. Таир Джемилов Мустафов
4. Йовка Костова Георгиева
5. Иванка Димитрова Цуцуманова
6. Ангел Иванов Цуцуманов
7. Мирослав Илиев Маринов
8. Мара Кирилова Андреева
9. Тензиле Назиева Ахмедова
10. Николай Петров Неделчев
11. Анна Миленова Русева
12. Иван Методиев Иванов
13. Йорданка Марийкова Георгиева
14. Касим Адилов Туранов
15. Севдалина Асенова Мехмедова
16. Надка Стефанова Михова
17. Донка Славчева Иванова
18. Сийка Николова Масълска
19. Галя Юлиянова Петкова
20. Невена Исаева Пенчева
21. Весиле Шабанова Мустафова
22. Анка Христова Станева
23. Иван Лазаров Иванов
24. Нермин Мустафов Ибрямов
25. Пакизе Хасан Мустафова
26. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
ІІІ За доуточняване
1. Лиляна Янкова Георгиева
2. Димитринка Косева Стефанова
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3. Незифе Азисова Ферадова
Сумата, която предлагаме за разпределяне е в размер на 4370 лева. Едно
доуточняване да направя – жителите, които получават по 250 лева, това са абитуриенти с
починал родител и е взето решение да се подпомогнат по повод абитуриентския бал с тази
сума.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, отпуска
еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.
Колеги, който е съгласен така прочетения проект да стане решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

23
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 90
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:
32. Адриана Маринова Атанасова
33. Иванка Белчева Илиева
34. Николай Стефанов Стефанов
35. Светла Андреева Иълдъръм
36. Ана Ангелова Николова
37. Ани Дейнова Радева
38. Айше Мехмедова Фръндева
39. Фатме Алиева Алиева
40. Десислава Димитрова Йорданова
41. Кадрие Исуфова Янова
42. Джансун Юсуфова Раифова
43. Пламена Стилиянова Димитрова
44. Юлмие Мехмедова Ахмедова
45. Тонка Росенова Младенова
46. Мария Недкова Стефанова
47. Николинка Огнянова Маринова
48. Георги Ангелов Иванов
49. Илия Райков Илиев
50. Тихомир Петков Тодоров

-

100 лева
150 лева
100 лева
150 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
150 лева
250 лева
250 лева
150 лева
150 лева
100 лева
150 лева
100 лева
100 лева
250 лева
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51. Цветелина Петкова Тодорова
52. Андрей Георгиев Аспарухов
53. Евдокия Гицова Гицова
54. Георги Томов Георгиев
55. Фатме Шукриева Мехмедова
56. Златка Михайлова Иванова
57. Виолета Демирова Демирова
58. Севие Ахмедова Юсеин
59. Селиме Селимова Мехмедова
60. Татяна Иванова Михалкова
61. Айтен Мексудова Асанова
62. Росица Тодорова Стоянова

-

250 лева
100 лева
20 лева
100 лева
200 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
200 лева
250 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
27. Стефан Йорданов Радев
28. Адем Шабанов Адемов
29. Таир Джемилов Мустафов
30. Йовка Костова Георгиева
31. Иванка Димитрова Цуцуманова
32. Ангел Иванов Цуцуманов
33. Мирослав Илиев Маринов
34. Мара Кирилова Андреева
35. Тензиле Назиева Ахмедова
36. Николай Петров Неделчев
37. Анна Миленова Русева
38. Иван Методиев Иванов
39. Йорданка Марийкова Георгиева
40. Касим Адилов Туранов
41. Севдалина Асенова Мехмедова
42. Надка Стефанова Михова
43. Донка Славчева Иванова
44. Сийка Николова Масълска
45. Галя Юлиянова Петкова
46. Невена Исаева Пенчева
47. Весиле Шабанова Мустафова
48. Анка Христова Станева
49. Иван Лазаров Иванов
50. Нермин Мустафов Ибрямов
51. Пакизе Хасан Мустафова
52. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
ІІІ За доуточняване
4. Лиляна Янкова Георгиева
5. Димитринка Косева Стефанова
6. Незифе Азисова Ферадова
Преминаваме към работа по тридесет и четвърта точка от Дневния ред.
34. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Към момента няма постъпили.
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Адв. Любомир Гущанов – общински съветник
Ще бъда кратък. Използвам момента да благодаря на участниците в комисията за
Проект на правилник за обществен посредник. Готови сме с проект, ще бъде изнесен на
сайта на общината за обсъждане от обществеността.
И имам две предложения. Едното е свързано с часовника на Читалището. Ако може
по някакъв начин стрелките да бъдат фосфоризирани, защото нощно време нищо не се
вижда и второто ми предложение е свързано с докладните, ако може, като бъде публикуван
Дневния ред да бъдат публикувани и докладните с пълния си текст, за да могат гражданите
да знаят за какво става все пак въпрос.
Георги Георгиев – председател на ОбС
Няма техническа възможност. Пробвахме го на два пъти. Идеята е там да има едни
насочващи прожектори с насочващи лъчи. Два пъти викахме тази група, която го монтира,
опитваха се да променят насочването, няма никакъв ефект.
По отношение на докладните не знам чисто юридически как стои въпроса. Те сесиите
всъщност са открити бихме могли да ги качим. Ще го обсъдим технически колко е
възможно и ако е възможно технически ще го направим това нещо.
Поради изчерпване на дневния ред, закривам шестото заседание на ОбС
Попово.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:

................................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ НЕВЗАТ ФЕИМОВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ХАСАН ХАСАН /

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /
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