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ПРОТОКОЛ    № 8 

 
 

Днес, 26.05.2016 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ОСМОТО заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.05 часа. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, моля за проверка на кворума.  

           Уважаеми колеги, на заседанието присъстват 27 общински съветника, имаме кворум 

и ОбС може  да взема решения. 

 Откривам ОСМОТО заседание на ОбС Попово. 

 Писмено уведомление за отсъствие от заседанието не е постъпило.    

 На заседанието присъстват кметът на Общината д-р Людмил Веселинов и Зам.кметът  

Емел Расимова. Можем да започнем работа, но позволете ми, преди да започнем работа по 

същество, да направя едно тъжно съобщение. Може би всички от Вас разбраха за 

трагедията, която се случи в нашия град на светлия празник 24 май. Едно младо момиче, в 

следствие на пътен инцидент загуби живота си. За съжаление Ина Петрова Иванова вече не 

е сред нас и смятам, че е логично и нормално да почетем  скръбта и да изразим 

съболезнованията си пред нейните родители и близки, и да почетем наистина този млад 

живот, който си отиде така нелепо с едно ставане на крака и едноминутно мълчание. 

 Благодаря Ви, колеги. 

Също така, преди да започнем работа по същество, трябва да прочета едно решение, 

което е постъпило в деловодството на Общински съвет: Решение № 366-МИ от 18.05.2016 г. 

на Общинска избирателна комисия гр. Попово, с което на основание чл. 42, ал.3 от ЗМСМА 

ни уведомяват за влязло в сила Решение № 5815 от 17.05.2016 г. на Върховния 

административен съд на Република България, с което окончателно е потвърдено Решение № 

362 – МИ от 12.02.2016 г. на ОИК гр. Попово за предсрочно прекратяване на правомощията 

на Красимир Иванов Андреев, избран за кмет на с. Баба Тонка, община Попово. Според 

чл.41 ал.1 от ЗМСМА, наличието на регистрация в търговския регистър на ЕТ“Киа-98 

Красимир Андреев“ е основание да се приеме, че кметът на с. Баба Тонка упражнява 

търговска дейност, независимо дали той действително е осъществявал или не такава. На 

базата на това решение, имаме точка в дневния ред, с което трябва да изберем временно 

изпълняващ длъжността.  

Също така трябва да заявя, че са постъпили питания  от общинските  съветници 

Евгений Георгиев, Любомир Гущанов, Гецо Гецов и Димитър Кънев, на които ще бъде 

отговорено в последна  точка от дневния ред. 

 

Имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 18 точки. Няма 

допълнително постъпили докладни. 

 Така че зачитам на Вашето внимание проекта за дневен ред: 
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1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 

2016 год. 
  
2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2016г. – имоти в регулация и откриване на 
процедура за отдаване под наем, чрез на търг с явно наддаване.  

 
3.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг. 

 
4.Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти,  общинска 

собственост,  за 2016 г. - земеделска земя. 
 

5. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово през 2016г. Одобряване  на оценки за продажба на  вещи, 
чрез публичен търг. 

 
6.Удължаване срока на концесията на  обект яз. „Водица и рибарници 6, 7 и 8” . 
 
7.Учредяване на безвъзмездно право на ползване на  Агенция за социално 

подпомагане, върху имот частна общинска собственост. 
 

8. Приемане на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 
периода 2016 – 2020 година. 

 
9. Приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие за 

територията на Местна инициативна група – Попово. 
 
10.Приемане на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета 

и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Попово. 

 
11.Кандидатстване по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ и закупуване 

на електромобил за нуждите на Общинска администрация Попово. 
 
12.Определяне на минимална цена за таксиметров превоз на пътници за 

километър пробег на територията на Община Попово.  
 
13.Отчет за резултатите от дейността на временната комисия и прекратяването 

и поради изпълнение на задачата, за която е създадена. 
 
14. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация. 

 
15.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно 

общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Търговище” АД. 
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16. Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба 
Тонка, община Попово. 

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

 

 

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

ред на днешното заседание, моля да гласува: 

 
Гласуваме ЗА: 
   

ЗА   -  28 
  ПРОТИВ  -    0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ -    0 
 
 Благодаря Ви, колеги. Това е дневния ред за настоящото заседание.Преминаваме към 

работа по същество. 

 Първа точка : 
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 

2016 год. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

Становища имат всички комисии, така че започваме с  председателя на ПК „Здравеопазване, 

околна среда и социална политика".Д-р Колева, заповядайте: 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 25.05.Участваха всички членове на 

комисията, участие взеха и представители на общинска администрация. С пет гласа „за“ 

подкрепяме  предложението  за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 

Румен Димитров – общински съветник 
 На редовно заседание на нашата комисията на 25 май с пет гласа „ЗА“ подкрепя 

проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, местни 

данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия на редовно заседание, проведено от 16 часа на 25 май в пълен състав 

и с пет гласа „ЗА“ подкрепя проекта за решение да стане решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“. 

 Г-н Л.Гущанов е в конфликт на интереси. Зам.председателят да докладва тогава. 

Костадин Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с два гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и един глас „ЗА“,  не подкрепя 

актуализацията на бюджета. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Димитров. Искам  да уточня нещо. Ние казахме, че конфликт на 

интереси е достатъчно да бъде заявено, а не да се излиза от залата. Незнам, защо г-н 

Гущанов го няма тук. Добре би било да присъства. Ние това нещо го уточнихме, г-н 

Гущанов.  
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 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“. 

Илиян Станчев- общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовното си заседание вчера. С четири  гласа „ЗА“  

подкрепяме проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Колеги, позволете ми да прочета  проекта за решение: 

 

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

 

РЕШИ 
 

 1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §24-06 „Приходи от наеми на 

земя” със 120 000 лв.; 

 2. Увеличават се средствата за дейност 412 „Многопрофилни болници за активно лечение”, 

§55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия” със 120 000 лв.  

 3. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности  на § 52-03 “Придобиване на 

друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 878 „Приюти за безстопанствени животни” - 

„Устройство за дистанционно упояване на животни” със сумата 4 065 лв. 

 4. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни разходи в 

частта за местните дейности с 4 065 лв. 

5. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в 

инвестиционната програма и бюджета на общината за 2016 година. 

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, чухте проекта за решение. Имате думата за въпроси, мнения, предложения 

по отношение на докладната записка.  

Никола  Джамбазов - общински съветник 
 Точно, някъде,  мисля, че преди една година друг частен съдебен изпълнител беше 

запечатал болницата и тогава на ОбС  предложихме списък със сгради, които да обезпечат 

доброто намерение на Общината да си плати дълга. Интересува ме, към момента, какъв е 

размера на този дълг, който плащаме и който, може би ще изплащаме доста дълго време? 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Ако има и други въпроси, да може г-н Кмета да отговори. Има ли други въпроси, 

касаещи докладната? 

Гецо  Гецов – общински съветник 
 Аз споделям тревогата във връзка с докладната записка, която е внесена и разбирам, 

какво е състоянието на Общинската болница и за общинското здравеопазване, затова аз 

имам следното питане. Добре, аз съм съгласен, ще гласувам „ЗА“ 120 000 лв., за да 

обезпечим, за да спрем изпълнението на частния съдебен изпълнител. Какво правим 

следващият месец? И в тази връзка имам едно предложение.Уважаеми г-н Кмете, дали Вие, 

или някой от Вашите заместник - кметове, на следващата сесия на Обс да внесат една 

информация за състоянието на общинското здравеопазване, финансовото състояние на 

общинската болница и какви мерки общинската администрация ще вземе, съвместно с 

управителя на болницата за оздравяване финансовото състояние на болницата, защото  

вчера на заседанието на нашата комисия стана ясно, че освен това задължение, има и друго 

задължение. И ако някой друг съдебен изпълнител предяви искане, болницата трябва да се 
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обяви във фалит. А ние не можем да оставим жителите на Община Попово без 

здравеопазване. Това беше моят въпрос-питане. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси има ли, касаещи актуализацията на бюджета? Не виждам към този 

момент. Давам думата за отговор  на Кмета на Община Попово- д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Председател, мисля, че не беше 

редно да разискваме пред цялата общественост финансовото състояние на болницата, 

защото  то ще повлияе върху авторитета, имиджа и дейността на болницата. Искам първо да 

кажа, че болницата, въпреки  че се води общинска е търговско дружество. Търговско 

дружество, което е създадено със Заповед на Министъра, една недомислена за мен, някога 

рецепта за всички общински болници. Здравеопазването в  България, на всички е ясно, че е 

в преобразуване, заради криза и то най-вече финансова. Дали ще стане реорганизация на 

национално ниво, аз не знам, но за сега нас ни интересува болницата в Попово. Г-н 

Джамбазов казва, че сме гласували имоти, които да обезпечим по изпълнителния лист на 

частен съдебен изпълнител Стойко Аспарухов в Търговище. Така беше.Ние продължихме 

да тупаме топката в центъра, да удължаваме с правни действия тази агония, предизвикана от 

изпълнителния лист, който Стойко Аспарухов в Търговище с него, предявяваше финансов 

иск към болницата. Но взискателите не са толкова глупави, видяха, че Стойко Аспарухов 

няма да им свърши работа и отправиха искането към частен съдебен изпълнител  в Разград, 

който ни уведоми, че на 1 юни праща оценител, който оценител да започне да оценява  

активите на болницата и до един месец да разпродава собствеността на болницата. От къде 

идва задължението? Г-н Джамбазов, попита колко са? Те са над 2 млн.От къде са тия 

задължения?-Тези задължения са благодарение на договора, който подписа д-р Иван 

Димитров за саниране на болницата. Там той поема ангажименти, да изплаща всеки месец 

от ефекта от санирането, енергийният ефект на „Еско“ фирмата, която изпълни проекта. 

Разбира се, това не се случи. Може би д-р Димитров си редеше друга програма за 

развитието на негово личностно и на болницата. Д-р Димитров го няма. Болницата не е в 

състояние с тази лимитирана програма финансова, да изпълнява тези задължения по 

договора и се започна от 2012год. до сега една дълга и тежка процедура на взискателите да 

си търсят правата и да си вземат парите. Между другото те си прехвърлят задълженията и 

може би тези прехвърлени задължения са над 13-през адвокатски кантори, банки. 

Последният разговор беше с „Европейската банка“. Засега прехвърлянето на  задължението  

са към „Врачанската банка“, не я знам вече коя е. От регистъра на „Агенцията за особени 

залози“ сме изискали Удостоверение, с което да се запознаем за тези прехвърляния на 

задълженията и да знаем, кой, с какви претенции финансови е към търговското дружество-

общинска болница. Общината ни е в задължения. Малко неправилно се изразявате. 

Задължението е на болницата. И ние финансово не можем да погасяваме директно 

задълженията, а това трябва да стане с прехвърляне от общинския  бюджет към болницата, а 

болницата да си поеме по-нататък изплащането. С частният съдебен изпълнител последните 

разговори в  Разград бяха, ако се плати 30% от изискуемата сума, която е 120 000 лв. и  се 

подпише  договор от страна на болницата по 28 000 лв. десет поредни месечни вноски за 

напред, ще падне искането на взискателите и изпълнителния лист. Най-лошото дойде, след 

като благодарение на този изпълнителен лист беше направен запор на приходите на 

болницата в Здравната каса - Търговище. До този момент от приходи в Здравната каса са 

преведени, удържани само 7 000 лв. В края на месеца, след подписване на договора на  

Управителя на болницата със Здравната каса ние сме в опасност тези очаквания около  

100 000 лв. за извършена дейност миналия месец да отидат към частния съдебен изпълнител  

и да не можем  да спрем изпълнението на заповедта му за описа. За това толкова спешно 

още сега Вашето решение, ако е положително, трябва да го подпише Председателят и да 

отидем на ново на разговори  с частния съдебен изпълнител още днес, за да прекратим или 

да  използваме трите дни, които са до подписване на договор, за да не отидат средствата от 
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Здравната каса в Частния съдебен изпълнител, а оттам във взискателите, а да си постъпят, 

вдигайки запора, да си постъпят в болницата и да бъдат разплатени трудовите 

възнаграждения на работещите там.  

 Моята молба е да гласуваме днес тези пари, които Общината намира от резерви и  

може би всеки или по-добре на следващото заседание да гласуваме по за три месеца тези 

28 000 лв., които са вноски месечни, задължения към болницата, за да изпълнява Договора 

болницата, който евентуално оттук-нататък  ще подпише с Частния съдебен изпълнител и 

да падне съдебния лист, изпълнителния лист. Ако имате други въпроси, аз съм готов да 

отговоря. Предполагам, че е най-добре Управителят да внесе информация за състоянието на 

болницата. Ние получаваме и месечен и тримесечен отчет за финансовото състояние на 

болницата от  Управителя, но на следващо заседание, по-добре него да вземем решение да 

го поканим и да ни изнесе информация за финансовото състояние на болницата. Мога да Ви 

кажа, че то за сега не е лошо и успява да се справи, въпреки лимита с  издръжката и 

донякъде осигурява финансов ресурс, може би на минимума за дейността на трите 

отделения. Тежи ми  Договора, който, както Ви казах  е над 2 млн., допълнително ще Ви дам 

обяснение, според особените залози удостоверението, кои са взискателите по този договор 

за саниране на болницата. 

Никола  Джамбазов - общински съветник 
 Аз се извинявам на хората, които току що са се събудили в нашата Община и са 

разбрали, че трябва да плащаме дълг, но притеснителното е, че за една година този дълг  е 

нарастнал с 1 млн., а ние в момента още решаваме за погасяването на  400 000лв. Нещо по-

оптимистично да можем да кажем за погасяването му, за спирането на растежа на този дълг. 

Някакви механизми, нещо, което да може да се направи? 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Джамбазов. Само не разбрах, как е станало 1млн.повече. 

Давам думата отново на д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Ние говорим за изпълнителен лист, който е за стари плащания от 2012г . с натрупани 

400 000 лв. Това е изпълнителният лист, а в момента, за което взимаме решение  е да 

вдигнем забраната за запора и да обезсмислим действието на изпълнителния лист. А дълга 

си е един и същ, може би с прехвърлянето от фирма на фирма, от извършване на цесия на 

задължението, той да е нарастнал, но не мога да кажа колко е. Той си е около 2 млн. и 

толкова си е. Поне за нас. Не е нарастнал, благодарение на нашата пасивност. Пасивността 

на болницата е довела до увеличаване на дълга за периода, през който ние не сме били 

изрядни платци.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, други въпроси? 

Гецо  Гецов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Кмете, Вие казахте, че в следствие на договора, който е сключен във 

връзка със санирането на болницата, оттам идва големия проблем на общинската болница, 

що се касае за това задължение, по отношение на фирмата-изпълнител за санирането на 

болницата. Явно този договор, когато е бил подписван, който го е подписал е подписал 

неизгоден договор за това търговско дружество. И моят въпрос към Вас е и тук към 

колегите, ние ще продължим ли да бездействаме, защото явно някой не си е свършил 

работата, когато е подписвал договора. След подписването на договора, знаете се закриха 

две отделения. Не са били оценени всички рискове при подписване на договора и знаете, 

който подписва договора, той носи отговорност. Тук има колеги юристи, мисля, че тяхното 

мнение…Дайте да сигнализираме  надлежните  органи и да се извърши проверка  и да 

видим има ли престъпление, няма ли. И да решим един път за винаги сагата с тази болница. 

Аз и по-рано бях казал, не може болницата в Омуртаг да работи в пълен обем с всички 

отделения, поповската болница да има три отделения. Това се дължи на недобро управление 

на това търговско дружество.Тук не е виновен нито Председателя на Обс , нито Кмета. 
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Имало си е Управител на тази болница, имало е хора, които са съдействали за този проект, 

който да бъде осъществен, във връзка със санирането и в следствие на това саниране, поне 

така разбирам се е смятало, че ще дойдат пари и в следствие на което ще се плаща това 

задължение. Сега на практика излиза, че ние трябва да вадим пари от бюджета на Общината 

и да погасяваме тия неща. Нямам нищо против, пак казвам, болница трябва да има, защото 

ще е срам и позор за всички нас тук, ако допуснем тази болница да бъде закрита. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Г-н Гецов, към мен всъщност нямаше въпрос, но Вие повдигате  втори път тази тема, 

разберете, че моментът за мен и беше, и сега е такъв е комплициран. Свързан е с морал. 

Вземете Вие това решение, защото тогава ние бяхме противопоставени като кандидат-

кметове и всеки вървеше по своя път. Аз не мога да отговарям за хора ,които са мислели, че 

ще се реализират като кметове и този дълг ще го поеме Общината. Може би такива са били 

намеренията на д-р Димитров. Но не забравяйте, че все пак тогава ОбС му гласува, по 

негово искане, беше се изправил с цялото си величие, му гласува разрешение за саниране по 

„Еско механизъм“. „Еско механизъм“ е взимаме парите на някой, той ни строи, пък после 

във  времето почваме да му ги връщаме с лихвите. Това представлява договора. Не си 

изпълняваш договора, даваш гръб на фирмата, която управляваш. Ние го освободихме на 

всичко отгоре тук ОбС от задължения. Аз ли да заведа дело? Вземете си решение Вие. Аз ли 

ще кажа, дали е престъпление, или нещо друго. Не е моя работа, съжалявам. Не ме бутайте 

мен, най- малко като Кмет, като човек, който сме се противопоставяли с д-р Димитров на 

входа на това дело. Вземете си Вие решение, ако е възможно. Незнам, дали е възможно, 

това ще каже съдът, предполагам, ако се вземе такова решение. Но истината е, че тежкото 

финансово състояние на болницата и това, благодаря Ви за изказването, което казахте, че е 

смешно да оставим града без болница и аз го знам, се дължи на тоя договор и може би 

подобренията, които са направени не са в този размер на близо 2 млн лв. И Зам. Кметът 

Божанова ме кара да видим, дали можем да преоценим, една комисия да направи оценка на 

вложените средства от фирмата, която е изпълнила. След дъжд качулка. Дори и да го 

направим, дори и да докажем, че са вложили 50 на 100 по-малко от тези средства, които те 

искат финансови за изплащане, какво можем да направим, след  като договорът е подписан 

и е взет този ангажимент. Болницата ще я има. Аз съм казал. Докато съм Кмет аз и 

предполагам и Вие ще ме подкрепите като общински съветници, ние ще плащаме всички 

тези задължения, за да запазим болницата и не само да я запазим, знаете, че гласувахте и  

Решение за откриване на Спешно и Хирургическо отделение. Все още нямаме отговор от 

Здравното министерство след редица проверки за откриване на това Хирургическо 

отделение. Сега на входа ни се е задала финансовата  беда за болницата и ние трябва да се 

оправим. Нямаме друг изход. И много ме учудва как Комисията на Л.Гущанов ще гласува 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“. Това, което касае болницата, аз не вярвам, че Комисията ще бъде 

„ПРОТИВ“ или  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, или Вие нямате отношение г-н Гущанов, като 

Председател на тази комисия към състоянието на болницата? 

Гецо  Гецов – общински съветник 
 Аз предлагам да вземем решение във връзка с неизгодно сключения договор, в 

следствие на което болницата търпи проблеми във финансово отношение, да вземем едно 

решение тия материали, да сигнализираме надлежните органи на властта и те да преценят 

неизгодно ли е сключен договора, има ли престъпление, няма ли. Аз не съм човека, който да 

каже има ли, няма ли. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Гецов, аз мисля, че сме  наясно всички с процедурата. Всеки един общински 

съветник  може да бъде инициатор на докладна записка, която да бъде разгледана на 

заседанията, така че доколкото виждам Вие сте  най-активен и запознат в това отношение, 

предлагам  Ви да оформите една  докладна, която да входирате,  а аз поемам ангажимент да 

я разглеждаме на сесията, в момента, в който бъде входирана, да баде разгледана и 
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евентуално, ако вземем решение, щ его изпратим на съответните органи. Мисля, че това е 

процедурата, по която трябва да вървим. 

Адв.Румен  Кьосев -  общински съветник 
 Нямаше да взема отношение по тази точка, но понеже д-р Веселинов засегна лично  

г-н Гущанов, искам да обясня, защо Комисията не подкрепи това Решение. Неправилно се 

излага в докладната механизъм за спиране на изпълнителното действие - говоря като юрист. 

Изпълнителното действие чрез внасяне на 30% от дълга се спира, когато е насочена 

продажба върху вещ. В случая, мотивира се прехвърляне на 120 000 лв., като се твърди, че 

по този начин ще се възпре действието на Съдия-изпълнителя по наложения запор в 

Регионалната здравна  каса. Това ме мотивира да не подкрепя тази точка, защото каква е 

гаранцията, че внасяйки  30% ще спрем запора върху паричните средства в Здравната каса? 

С внасяне на 30% се спира публична продан на вещ. За това не подкрепих, защото нямам 

гаранцията, че Съдия-изпълнителя ще си приеме 120 000 лв., това му е работата, но той би 

могъл да продължи изпълнителните действия чрез извършване на запор, както го е наложил 

в Здравната каса, а ще спре само действието по опис и продажба на недвижимия имот. 

Освен това споразумение със Съдия-изпълнителя не се прави. Прави се с кредитора. Съдия-

изпълнителя само, ако е изпълнен закона, приема заявлението на длъжника и спира 

изпълнението.  

 Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Това са юридически неща. Как предлагате да го направим така, че внасяйки тези 

суми, правейки тези промени в бюджета да стане факт спирането на принудителното 

изпълнение? 

Адв.Румен  Кьосев -  общински съветник 
 Аз не мога да го предложа. Казвам, че чисто законно ние ще спрем публичната 

продан на недвижимия имот, но няма пречка Съдия-изпълнителя да продължи 

изпълнителни действия чрез налагане на запор върху парични средства. Изцяло подкрепям, 

че трябва да има болница.  

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Знаете ли, колко ми е трудно като събера икономисти и юристи при мен, вече за 

трети път и не мога да отсека какво решение да взема като Кмет. За мен най-важното 

решение е да спасим болницата. И юристите, и икономистите имат разнопосочни 

предложения. Но тези предложения са във времето, а на нас ни седи въпроса за утре. За това 

отидохме на разговори, за това съм привлякъл и доц. Орсов, като юрист и преподавател към 

Софийския университет, за да мога да взема като Кмет решение. И адвокати, ходиха и 

водиха разговори с Частния-съдебен изпълнител за падане на запора над Здравната каса. 

Естествено, че Частния-съдебен изпълнител не може да подпише и не може той да вземе 

решение, за това са му необходими тези 3 до 5 дни от взискателите да постигне 

споразумение, което ние искаме с  тях за разсрочване на дълга. Съжалявам, ако съм бил 

неточен, но не съм вещ в терминологията, в правно отношение. Естествено, г-н Кьосев, че 

съвета на Частния-съдебен изпълнител беше да бъде посредник. 

Адв.Румен  Кьосев -  общински съветник 
  В такъв случай, с това пояснение, вярвам на доброто намерение на Частния-съдебен 

изпълнител да посредничи с Кредиторите. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 И допълнителното, което казах не само с тези 120 000 лв., а подписването на  

Договор за останалите месечни вноски, за да падне запора към  Здравната каса. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, колеги. Други въпроси има ли? Преминаваме към гласуване, след 

всичките отправени въпроси и получени отговори. 

 Гласуваме по Първа точка 
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1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2016 
год. 

 

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

 
   ЗА    -   27 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 
 

РЕШЕНИЕ № 104     
     

На основание чл., 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 
21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 
Попово  Общинският съвет 
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РЕШИ 
 

 1. Завишава се приходната част по бюджета за местни дейности §24-06 „Приходи 
от наеми на земя” със 120 000 лв.; 
 2. Увеличават се средствата за дейност 412 „Многопрофилни болници за 
активно лечение”, §55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия” със 
120 000 лв.  
 3. Включва се в Инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 878 „Приюти 
за безстопанствени животни” - „Устройство за дистанционно упояване на животни” 
със сумата 4 065 лв. 
 4. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи в частта за местните дейности с 4 065 лв. 
5. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в 
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2016 година. 
  

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост в община Попово през 2016г. – имоти в регулация и откриване на 
процедура за отдаване под наем, чрез на търг с явно наддаване.  
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 

Румен Димитров – общински съветник 
 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. Л. Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия на редовно заедание на 25 май от 15 часа с пет гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ не подкрепя проекта за решение. Междувременно беше уточнено, че има грешка в 

текста на нормативните основания, като предложението от страна на Общината е чл.14, ал. 

7 от ЗОС- грешката е техническа, затова се въздържахме. Чл. 14, ал.7 от ЗОС да стане чл.14, 

ал.1 от ЗОС. Реално чл.14, ал.7 от ЗОС касае отдаването на имоти, публична общинска 

собственост. След разговор с г-н Петров, уточнихме, че тези два имота не представляват 

публична общинска собственост. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Вие правите предложение за промяна в основанията, така ли? 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
 Да.  От чл.14, ал. 7 от ЗОС да стане чл.14, ал.1 от ЗОС. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Вносителят какво ще каже по въпроса ? 

Пламен Петров-общинска администрация 
 Допусната е техническа грешка. Имотът е частна общинска собственост и това е 

основанието за гласуване на решението. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, в такъв случай, зачитам проекта за решение по тази точка с направеното 

уточнение по отношение на основанията: 
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 На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.4, чл.14, ал.1 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, точка А с:  

      - ПИ с идентификатор 57649.5063.3732 по кадастрална карта на гр.Попово с площ  8 318 

кв.м., собственост на Общината по АОС 1689/19.10.10г.     

      - ПИ с идентификатор 57649.5063.3734 по кадастрална карта на гр.Попово с площ   7 816 

кв.м., собственост на Общината по АОС 1688/19.10.10г.     

      2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за наем с явно наддаване на 

гореописаните имоти за срок от 10 години. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Имате ли въпроси? 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
 Вече няколко пъти забелязвам към докладните, когато се отдава под наем, една втора 

точка, която казва: Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за наем с явно 

наддаване. Лично на мен това ми се струва доста ограничително условие, тъй като, по 

принцип, когато се касае за отдаването на имоти частна общинска собственост, не е 

необходима санкция, т.е. не е необходимо Решение на ОбС, с което да възлага на Кмета на 

Общината да проведе, дали публичен търг, дали публично оповестен конкурс. А така 

формулирано ние задължаваме Кмета да проведе публичен търг. За мен по-добро е 

единствено да допълним програмата, като втора точка отпадне и  предоставим свободата на 

г-н Кмета на Община Попово сам да определи, дали да бъде публичен търг, дали публично 

оповестен конкурс, условията на търга и конкурса, и срока съответно, който ясно е 

разписано, че не може да бъде по-дълъг от 10 год. Правя процедурно предложение: точка 

Втора да отпадне. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Гущанов. Давам думата за отговор на д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Аз благодаря на г-н Гущанов. Като се връщам назад, всички останали Общински 

съвети ме задължаваха да правя  това и то с публичен търг, с явно наддаване, защото Кмета 

си правел негови схеми по отдаване на собственост и да се създава впечатление за 

предпоставеност на продажбата. И на предпоследният ОбС най-много спорове съм имал на 

тази точка за отдаване на публичен търг с явно наддаване, защото ако някой път съм искал 

продажбата да става и  чрез конкурс, след като поеме някой ангажимент за определено време 

и за определени инвестиции и не ги осъществи, после много лесно това пада в Съда, тази 

приватизация, или тази продажба след като некоректно закупилия имота си свърши 

ангажиментите по конкурса. Накрая имам една такава точка запитване за хотел „Антола“ и 

там е същото. Ние принуждаваме общинската администрация да прави публична продажба с 

явно наддаване и после им връзваме ръцете по съдебен път да разваляме тези продажби, или 

тези приватизации. Вашо е Решението, мен не ми тежи, че ме задължавате по определен 

начин. Искам обаче да е ясно, че не винаги публичният търг с явно наддаване и най-голяма 

цена, ни носи ползи за Общината. Взимат имота, едни добри пожелания и после никакви 

инвестиции. 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
 Г-н Председател, само да си кажа мотивите за това. Действително, това са ми 

мотивите, че при един публично оповестен конкурс, виждаме срока за наем е 10 год., а би 

могло да се изискват и работни места осигуряване  и някакви по-специфични  условия. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Колеги, какво мислите по предложението на г-н Гущанов ? Имате ли отношение към 

предложението, което е направено или някакво друго предложение ? Тъй като няма други 

предложения, подлагам  първо на гласуване предложението на г-н Гущанов, да отпадне Втора 

точка от Решението, което гласи: Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за 

наем с явно наддаване. В такъв случай, ние само допълваме програмата. Така ли ? 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
 ЗОС в чл.14, ал.1 казва: свободни нежилищни имоти като пак уточнявам, това касае 

едиствено отдаването под наем на имоти, не продажбата им и то на имоти  частна общинска 

собственост, свободни нежилищни имоти, частна общинска собственост, които не са 

необходими за нуждите на органите на Общината или на юридически лица на издръжка на 

Общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица. Ал.2: Отдаването под наем 

по ал.1 се извършва от Кмета на Общината, след провеждане на публичен търг или 

публично оповестен конкурс, освен ако в Закона е предвидено предоставянето под наем да 

се извършва без търг или конкурс, или е определен друг ред. След което ал.6 уточнява, че с 

Решение на ОбС, имоти по ал.1 могат да се отдават  под наем без търг или конкурс. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз мисля, че навлязохме в юридическа територия. Аз ще подложа на гласуване 

Вашето предложение, но моя коментар е следния: Тъй като  г-н Кмета е решил как да бъдат 

предложени тези два обекта, да бъдат на търг с явно наддаване, аз предлагам да подкрепим 

неговото предложение, а оттук-насетне, щом имаме яснотата и готовността на общинските 

съветници да подкрепят и друг вид гласуване, той ще бъде запознат с това, така че може да 

предложи и другите варианти да бъдат по този начин. 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
 Съгласен съм, оттеглям предложението си. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Няма да го подлагам на гласуване. Има ли други въпроси, коментари, касаещи тази 

докладна ? 

Преминаваме към гласуване. 

 

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

РЕШЕНИЕ №  105   
          

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и ал.4, чл.14, ал.1 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, точка А с:  
      - ПИ с идентификатор 57649.5063.3732 по кадастрална карта на гр.Попово с площ  8 
318 кв.м., собственост на Общината по АОС 1689/19.10.10г.     
      - ПИ с идентификатор 57649.5063.3734 по кадастрална карта на гр.Попово с площ   
7 816 кв.м., собственост на Общината по АОС 1688/19.10.10г.     
      2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг за наем с явно 
наддаване на гореописаните имоти за срок от 10 години. 

                          

Преминаваме към работа  по трета  точка от Дневния ред.  
3. Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска 
собственост  /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез 
публичен търг. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 

Румен Димитров – общински съветник 
 С пет  гласа „ЗА“ нашата комисия подкрепя проекта за решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“ 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с пет гласа „ЗА“ подкрепя проекта за решение да стане Решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
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Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
  Нашата комисия на редовно заседание, с пет гласа „ЗА“ подкрепя проекта за 

решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам  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 Имот № Площ 
Ка
т НТП АОС 

Начална 
тръжна  цена   
лв/имот 

Медовина 1020376 0,140 3 
за земед.труд и 
отдих 12253 84 

Попово 57649.112.167 0,424 3 
за земед.труд и 
отдих 12295 254 

Попово 57649.112.107 0,524 4 
за земед.труд и 
отдих 12928 207 

Попово 57649.112.108 0,704 4 
за земед.труд и 
отдих 12929 287 

Попово 57649.112.126 0,922 4 
за земед.труд и 
отдих 12927 376 

Попово 57649.112.127 0,514 4 
за земед.труд и 
отдих 12926 203 

Попово 57649.112.151 0,586 3 
за земед.труд и 
отдих 12924 239 

Попово 57649.114.96 2,309 4 
за земед.труд и 
отдих 11349 1120 

Попово 57649.114.166 0,64 4 
за земед.труд и 
отдих 12935 278 

Попово 57649.114.173 0,601 4 
за земед.труд и 
отдих 12934 261 

Попово 57649.114.174 0,424 4 
за земед.труд и 
отдих 12933 184 

Попово 57649.114.183 0,625 4 
за земед.труд и 
отдих 12932 272 

Попово 57649.114.184 0,269 4 
за земед.труд и 
отдих 12931 104 

Попово 57649.114.185 0,445 4 
за земед.труд и 
отдих 12930 194 

Попово 57649.114.214 1,095 4 
за земед.труд и 
отдих 12925 484 

 
 3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за 
продажба на гореописаните имоти.  
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 Въпроси. Има ли въпроси ? Приемаме, че всичко е ясно. Преминаваме към гласуване.  

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

РЕШЕНИЕ № 106       
      

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

НМ Имот № Площ 
Ка
т НТП АОС 

Начална 
тръжна  цена   
лв/имот 

Медовина 1020376 0,140 3 
за земед.труд и 
отдих 12253 84 

Попово 57649.112.167 0,424 3 
за земед.труд и 
отдих 12295 254 

Попово 57649.112.107 0,524 4 
за земед.труд и 
отдих 12928 207 

Попово 57649.112.108 0,704 4 
за земед.труд и 
отдих 12929 287 

Попово 57649.112.126 0,922 4 
за земед.труд и 
отдих 12927 376 

Попово 57649.112.127 0,514 4 
за земед.труд и 
отдих 12926 203 

Попово 57649.112.151 0,586 3 
за земед.труд и 
отдих 12924 239 

Попово 57649.114.96 2,309 4 
за земед.труд и 
отдих 11349 1120 

Попово 57649.114.166 0,64 4 
за земед.труд и 
отдих 12935 278 

Попово 57649.114.173 0,601 4 
за земед.труд и 
отдих 12934 261 

Попово 57649.114.174 0,424 4 
за земед.труд и 
отдих 12933 184 

Попово 57649.114.183 0,625 4 
за земед.труд и 
отдих 12932 272 

Попово 57649.114.184 0,269 4 
за земед.труд и 
отдих 12931 104 

Попово 57649.114.185 0,445 4 
за земед.труд и 
отдих 12930 194 

Попово 57649.114.214 1,095 4 
за земед.труд и 
отдих 12925 484 

 
 3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за 
продажба на гореописаните имоти.  
 
Преминаваме към работа по четвърта  точка от Дневния ред.  

4. Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти,  общинска 
собственост,  за 2016 г. - земеделска земя. 
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 „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
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 Нашата комисия на редовно заседание  с един глас „ЗА“ и четири „ВЪЗДЪРЖАЛ 

СЕ“ не подкрепя проекта за решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, зачитам 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, имот извън регулация, както следва: 
 

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС 

Долец 230 10,336 3 
Др.селскост. 
територия  12703 

Зараево 037093 1,512 7 лозе 10343 
 
 2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имотите за срок от 10 год. 
  

  Имате думата за въпроси или мнения. 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
 Нашето съображение за въздържане, мисля че го изчистихме в т.2, касае т.2 за 

възлагане. Нали се уточнихме, че на следващо заседание вече ще бъде по-свободно. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси има ли колеги, касаещи тази докладна ? 

 Ако няма, да преминем към гласуване. 

  

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

РЕШЕНИЕ № 107            
 

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, имот извън регулация, както следва: 
 

НМ Имот № Площ Кат НТП АОС 

Долец 230 10,336 3 
Др.селскост. 
територия  12703 

Зараево 037093 1,512 7 лозе 10343 
 
 2. Възлага на кмета на общината провеждането на публичен търг с явно наддаване за 
отдаване под наем на имотите за срок от 10 год. 
  

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. Одобряване  на оценки за продажба на  вещи, 
чрез публичен търг. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 

Румен Димитров – общински съветник 
 С четири гласа „ЗА“ и един „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ нашата комисия подкрепя проекта за 

решение.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“ 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с пет гласа „ЗА“ подкрепя проекта за решение за стане решение. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Колеги, позволете да зачета проекта за решение: 

 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.35, 
ал.2, т.1 и ал.5 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, точка Б – ІІІ с:  
Струг Кусон; Фреза ФУ251; Шепинг НС631; Шмиргел; Струг С8; Струг С11С; 
Механична ножовка; Преса Тюрингия; Бойлери кухненски – 3бр.; Цистерна 500 л. – 
2бр.; Метален комин за парно; Основа от парен котел; Фургон  
     2.Одобрява начална тръжна цена :  
  Струг Кусон – 650 лв; Фреза ФУ251 – 650 лв.; Шепинг НС631 – 450 лв.; Шмиргел – 
120 лв.; Струг С8 – 400 лв.; Струг С11С – 450 лв.; Механична ножовка – 120 лв.; 
Преса Тюрингия – 750 лв.; Бойлери кухненски – 3 бр. – обща стойност – 93.00 лв.; 
Цистерна 500 л. – 2 бр. - 74.40 лв.; Метален комин за парно ф200 – 77.50 лв.; 
 Основа от парен котел – 62.00 лв.; Осветителни тела 30 бр. – 9.30 лв.; Фургон – 250 
лв.  
    3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 

 
Въпроси. Има ли въпроси по тази точка? - не виждам. 

 Преминаваме към гласуване. 

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

РЕШЕНИЕ № 108              
 
На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 и чл.35, ал.1 от ЗОС, чл.35, 

ал.2, т.1 и ал.5 от НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 
 

РЕШИ 
 

       1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост в община Попово през 2016год., раздел ІІІ, точка Б – ІІІ с:  
Струг Кусон; Фреза ФУ251; Шепинг НС631; Шмиргел; Струг С8; Струг С11С; 
Механична ножовка; Преса Тюрингия; Бойлери кухненски – 3бр.; Цистерна 500 л. – 
2бр.; Метален комин за парно; Основа от парен котел; Фургон  
     2.Одобрява начална тръжна цена :  
  Струг Кусон – 650 лв; Фреза ФУ251 – 650 лв.; Шепинг НС631 – 450 лв.; Шмиргел – 
120 лв.; Струг С8 – 400 лв.; Струг С11С – 450 лв.; Механична ножовка – 120 лв.; 
Преса Тюрингия – 750 лв.; Бойлери кухненски – 3 бр. – обща стойност – 93.00 лв.; 
Цистерна 500 л. – 2 бр. - 74.40 лв.; Метален комин за парно ф200 – 77.50 лв.; 
 Основа от парен котел – 62.00 лв.; Осветителни тела 30 бр. – 9.30 лв.; Фургон – 250 
лв.  
    3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване 

 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.  Удължаване срока на концесията на  обект яз. „Водица и рибарници 6, 7 и 8” . 
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 пет гласа „ЗА“ подкрепя проекта за решение за стане решение. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия към момента няма становище. Включили сме предложение за 

промяна на основанията. Ще го мотивирам, където сме гласували с пет гласа „ЗА“. 
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Гласуваме с пет гласа „ЗА“ да се променят основанията. В Закона за концесиите и съответно 

в докладната, като основание е посочен чл.70, ал.4, т.2 касае икономическия баланс на 

концесията. Тук ще изпаднем в противоречие с §23А, който е в сила от 01.09.2012 год., по 

скоро с ал.3 от него, която казва: За концесионни договори, сключени до 01.09.2012 год.не 

се прилагат правилата за икономическия баланс на концесията. За тях се прилага 

досегашният чл.70, ал.3. Нашето предложение е, тъй като виждам, че има форсмажор и то е 

възникнало след 01.09.2012 год., основанието да се промени на чл.70, ал.3 от Закона за 

концесиите.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Тъй като също са юридически терминологии, г-н Петров някакъв коментар на 

предложението на Комисията?  

 Пламен Петров-общинска администрация 
 Не съм компетентен по концесиите. В докладната е описано, че рибарниците са в 

лошо състояние и се нуждаят от ремонт. Това е основанието за удължаване на Договора за 

концесия. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Колеги, имате думата. Виждате, че отново юридически казус възниква, отново от 

Комисията на г-н Гущанов. 

Адв.Румен Кьосев-общински съветник 
 Понеже колегата зачете текста, без да направи разяснение - този Договор е от преди 

01.09.2012г. и за това ще се приложат правилата на този чл.70, ал.3, а не новите правила, 

действащи след 2012 год. 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
 Ако оставим ал.4, пак зачитам §23а : За концесионни договори, сключени до 

01.09.2012 год.не се прилагат правилата за икономическия баланс на концесията. За тях се 

прилага досегашният чл.70, ал.3. Това, което е посочено в чл.70, ал.4 изрично говори извън 

случаите по ал.2 и ал.3 Концесионния договор може да се изменя или допълва само за 

възстановяване  на икономическия баланс на Концесията. Това са нашите доводи. 

Докладната е добра, изрядна е, просто трябва да сменим основанието, защото иначе влизаме 

в противоречие. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Тъй като в момента става  дума за противопоставяне на Ваши аргументи и аргументи  

на юристите на Общината, аз подлагам на гласуване предложението, което прави Комисията 

за промяна на основанията. 

 Подлагам на гласуване предложението на г-н Гущанов  за промяна в основанието. 

Който е съгласен да променим основанията в чл.70, ал.4, т.23, да стане само чл.70, ал.3, 

моля да гласува. 

  

Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -   13 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -   14 
 
 Колеги, предложението на г-н Гущанов не се приема. 

 Зачитам цялото решение: 

 

 

На основание  чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 70 ал. 4 т. 2, чл. 71 ал.1 и чл. 10, 
ал. 4 от Закона за концесиите и във връзка с протокол от проверка на Комисията по 
Контрол на концесиите,  Общинският съвет 
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РЕШИ 
  
1.Упълномощава Кмета на Община Попово да сключи допълнително споразумение с 
Концесионера, спазвайки изискванията на чл. 64, ал. 2 от Закона за концесиите с цел: 
1.1 допълване на задълженията му относно инвестиционната програма със „т. 6.8.7. 
Ремонт и реконструкция на диги на рибарници 6, 7 и 8  на стойност 18 000 лв.” 
1.2 удължаване на срока на концесионния договор на обект яз. „Водица и рибарници 6, 
7 и 8”  от 28.09.2001 г.  с 6 години. 
 
Имате думата за коментар и за въпроси. 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
Г-н Председател, абсолютно съм добронамерен.  Казвам пак,  докладната е изрядна, 

моля да прокоментираме с юристи смяната на основанието, има опастност това, сега което 

видях противопоставяне на комисията на мнения, това на мен ми изглежда леко несериозно, 

защото има опастност. Ние действително, това ще го приемем, но какво ще се случи, ако  

Националния Концесионен регистър и Агенцията, която контролира концесиите върне това 

Решение. Аз това питам. Ще се направят едни инвестиции и ако това не е правилното 

основание, при условие, че Ви зачетох §23 какво казва.Какво правим ? Ние ще направим 

мечешка услуга на Концесионера. Не казвам да се отхвърли докладната, искам да я 

приемем, да намерим точното основание. Това са ми мотивите, никакви други съображения 

нямам. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
Други коментари ? Има ли други коментари по тая докладна ? 

Който е съгласен, с така направеното предложение за решение и основанията към нея да 

гласуваме удължаването на Концесията.  

Гласуването е явно.  

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -   23 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4 
 
 Проекта за решение  по тази точка, с тези основания, които са входирани от 

Вносителя, става Решение. 

 
Решението  се приема ! 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ №  109  
 

На основание  чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, чл. 70 ал. 4 т. 2, чл. 71 ал.1 и чл. 10, 
ал. 4 от Закона за концесиите и във връзка с протокол от проверка на Комисията по 
Контрол на концесиите,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
  
1.Упълномощава Кмета на Община Попово да сключи допълнително споразумение с 
Концесионера, спазвайки изискванията на чл. 64, ал. 2 от Закона за концесиите с цел: 
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1.1 допълване на задълженията му относно инвестиционната програма със „т. 6.8.7. 
Ремонт и реконструкция на диги на рибарници 6, 7 и 8  на стойност 18 000 лв.” 
1.2 удължаване на срока на концесионния договор на обект яз. „Водица и рибарници 6, 
7 и 8”  от 28.09.2001 г.  с 6 години. 
 
Преминаваме към седма точка от Дневния ред.  

7. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на  Агенция за социално 
подпомагане, върху имот частна общинска собственост. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 

политика".Д-р Колева, заповядайте: 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
С пет гласа „ЗА“ нашата Комисия подкрепя предложението за  решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 

Румен Димитров – общински съветник 
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. Л. Гущанов – общински съветник 
Нашата Комисия с пет гласа „ЗА“ подкрепя проекта за решение. 

Колеги, зачитам 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 
 

     1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане 

гр.София , върху част от имот частна общинска собственост представляващ:  

Самостоятелен обект с идентификатор №57649.503.2130.1.7 по кадастрална карта на 

гр.Попово с площ 538.69 кв.м., находящ се на трети етаж от сграда на пл. 

„Ал.Стамболийски”  №2, гр.Попово, собственост на община Попово по АОС 51/20.11.96г. и 

792/12.02.03г., със срок от десет години.  

       2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право 

на ползване. 

Въпроси. Имаме ли въпроси и предложения по тази докладна ? – не виждам. В такъв 

случай преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Искам само да уведомя, че по 

тази Точка, за да се постигне Решение,  трябва за имаме 2/3 общински съветници, което 

означава 20. 

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

Агенцията за социално подпомагане. 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 110              
 

На основание чл .21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.2 и ал.4 от ЗОС, чл.47, ал.2 и 
ал.4 от НРПУРОИ.,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 
      1.Учредява безвъзмездно право на ползване на Агенция за социално подпомагане 
гр.София , върху част от имот частна общинска собственост представляващ:  
Самостоятелен обект с идентификатор №57649.503.2130.1.7 по кадастрална карта на 
гр.Попово с площ 538.69 кв.м., находящ се на трети етаж от сграда на пл. 
„Ал.Стамболийски”  №2, гр.Попово, собственост на община Попово по АОС 
51/20.11.96г. и 792/12.02.03г., със срок от десет години.  
       2.Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно 
право на ползване. 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  

8. Приемане на  Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за 
периода 2016 – 2020 година. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
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 По тази точка становища имат всички постоянни комисии. 

Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 

политика".Д-р Колева, заповядайте: 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
С три гласа „ЗА“,  един „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ и един „ПРОТИВ“ Комисията подкрепя  

предложението за Решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 

Румен Димитров – общински съветник 
С пет гласа „ЗА“ нашата Комисия подкрепя  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 да стане Решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
Нашата Комисия с пет гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не подкрепя проекта за решение. 

Веднага искам да уточня, проблемът беше с това, че Стратегията не е съгласувана с 

Дирекция „Социално подпомагане“ - Попово. Тази сутрин установихме, че  вече има такова  

съгласуване, така че пречката отпада. 

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 единодушно подкрепя докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Колеги, зачитам проекта за решение: 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.12 , чл.21, ал.2  от ЗМСМА  и чл.19, ал.2 от Закона за 

социалното подпомагане,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

Приема   Стратегия за развитие на социалните услуги в общината  за периода 2016  
2020 година. 

Предполагам, че сте се запознали обстоятелствено с нея, беше ни сложена на диск. 

Ако имате въпроси към Стратегията, г-жа Расимова би могла да Ви отговори. Имате ли 

въпроси ? Г-жа Кънева, доколкото виждам е тук. Има специалисти.  Имате ли въпроси по 

отношение на Стратегията ? Разбрахме, че не е била съгласувана, разбрахме също, че е 

съгласувана междувременно. Имаме ли въпроси ? – не виждам. В такъв случай, гласуването 

по тази точка е явно.  

Който е съгласен, моля да гласува. 
Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -   27 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
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Благодаря. Единодушно беше одобрена Стратегията за развитие на социалните услуги в 

общината  за периода 2016  2020 година. 

 

Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 111 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 , чл.21, ал.2  от ЗМСМА  и чл.19, ал.2 от Закона за 
социалното подпомагане,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Приема   Стратегия за развитие на социалните услуги в общината  за периода 2016  
2020 година. 
 Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.  

9. Приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие за 
територията на Местна инициативна група – Попово. 
Вносител: Георги Петров Георгиев - Председател на Общински съвет Попово 

 Становища имат отново всички постоянни комисии. 

Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 

политика".Д-р Колева, заповядайте: 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
С четири гласа „ЗА“ и един негласувал, Комисията подкрепя предложението за 

Решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 

Румен Димитров – общински съветник 
Нашата Комисия с пет гласа „ЗА“ 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 да стане Решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Костадин Димитров – общински съветник 
Г-н Гущанов е в конликт на интереси по тази точка. За това аз ще докладвам. Нашата 

комисия с два гласа „ЗА“ и с два гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ не подкрепя Решението по тази 

точка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“. 

Илиян Станчев- общински съветник 
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При нас единодушно с четири гласа „ЗА“ нашата комисия подкрепя проекта за 

решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Колеги, зачитам проекта за решение : 

 
Във връзка с обявена от МЗХ процедура за подбор на МИГ и стратегии за 

ВОМР при условията и реда на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на 
подмярка  19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. /обн., ДВ, бр.100 от 
18 декември 2015 г. / на основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА,  Общинският съвет  

 

РЕШИ 
 

1. Приема  Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за територията на 
Местна инициативна група – Попово. 

2. Възлага на председателя на Общински съвет Попово да подпише декларация, че 
стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и 
потенциал и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво,  
включително и политиките за десегрегация и деинституционализация. 

 
Имате думата, въпроси. Г-жа Радева организира, всички Вие бяхте поканени на  

обстойно разглеждане на тази Стратегия, което се проведе миналата седмица в рамките на 

читалище „Св.св.Кирил и Методий“. Който проявява интерес, беше там, имаше въпроси,  

обсъждания. Имате думата, въпреки това, ако имате  в момента  някакви въпроси по 

отношение на Стратегията, надявам се, че г-жа Радева ще може да Ви отговори. 

Имате ли въпроси?- не виждам. В такъв случай приемаме, че всичко е изяснено 

предварително и подлагам на гласуване. Гласуването по тази точка е явно. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. 
Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -   23 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -     1 
 
 

Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 112 
 

На основание чл.21, ал.1 т.12 от ЗМСМА,  Общинският съвет  
 

РЕШИ 
 

1.Приема  Стратегия  за Водено от общностите местно развитие за територията на 
Местна инициативна група – Попово. 
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2.Възлага на председателя на Общински съвет Попово да подпише декларация, че 
стратегията за ВОМР е разработена въз основа на местните потребности и потенциал 
и съответства на политиките на национално, регионално и местно ниво,  включително 
и политиките за десегрегация и деинституционализация. 

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.  

10.  Приемане на Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета 
и овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Попово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 

политика".Д-р Колева, заповядайте: 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
С пет гласа „ЗА“ подкрепяме докладната записка. 

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. Л. Гущанов – общински съветник 
Нашата комисия с четири гласа „ЗА“ и един „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ подкрепя проекта за 

решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Зачитам проекта за решение: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5  във връзка с изпълнението на 
чл. 40, ал. 1, чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 и ал. 2, чл. 70, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита 
на животните, както и чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

Приема „Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Попово“. 

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Тази Наредба Ви беше разпространена на диск, имаше обсъждане в комисиите, 

въпреки това, ако има въпроси,  бихме могли, надявам се да отговорим. Има представител. 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
Аз се надявах, г-н Кмете, да оттеглите тази докладна, до последно. Гласувах 

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ на комисията, като мотивите ми са следните: в момента, гледайки 

заседанието на ОбС, не виждам това да представлява заседание на Министерски съвет, нито 

виждам Министър-председателя, някъде тук сред нас. Наредбата е добра, само че на 3 май 

2016год. е влязъл в сила Закон, е публикуван, прощавайте,  обнародван в ДВ, бр.34 Закон за 

изменение и допълнение на Закона за защита на животните. Та именно §1 казва: Чл.40 се 

изменя така: Министерският съвет по предложение на Министъра на земеделието и храните 

приема национална програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на РБ. Съответно в ал.3 текста става следния: Общинските съвети приемат 

Програма за изпълнение на Националната програма и план за действие на съответната 

община, които отговарят на изискванията на Наредбата по ал.2. Като в ал.2 вече аз също не 

виждам и Министъра на земеделието и храните, където се казва, че Министъра на 

земеделието и храните  издава Наредба за прилагане на Националната програма и за 
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процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност. Никъде не 

видях Общинските съвети да имат някакво задължение по Наредбите. Да, имали са такова 

задължение, но преди обнародване на 3 май 2016год. на Закона за изменение и допълнение 

на Закона за защита на животните. Като гледам отзад в  Преходни и Заключителни 

разпоредби, не виждам срока да е отложен за действие на този Закон. Така че към момента, 

ние можем да приемем някаква Наредба, ама тя няма да има никаква стойност. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Г-н Гущанов, правя Ви официална бележка за начина, по който се отнасяте към 

колегите. За това, че тук няма Министър-Председател и че няма Министър на земеделието, 

това си е Ваше право да разсъждавате, както искате, но това обижда всички колеги, 

включително и мен. Така, че Ви правя официална бележка в това отношение. 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
Приемам забележките, г- н Председател. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Искам разговорът, който водим, диалогът, който водим да бъде на ниво.Но начинът, 

по който се отнасяте към  нас, всички останали, които не разбираме явно, според Вас. 

Към момента, това е. По същество на нещата: кой може да ни отговори по принцип 

за това? Има ли някой компетентен, който може да ни отговори наистина, ако в Наредбата 

има такова нещо, което е от 3 май 2016 год.? 

Колеги, имате думата. 

Валентин Витанов - общински съветник 
Какви правни последици могат да се получат,  ако бяхме гласували на миналата 

сесия тая Наредба ? Може би трябваше да се съгласува с новия закон. А сега какво правим? 

Ако гласуваме Наредбата, не може ли после да я актуализираме, съобразно закона? Други 

общини имат такива Наредби. Те какво правят ? При нас ще се получи същото, става дума 

за някакви дни. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Между другото наистина Наредбата е вкарана може би в началото на месеца, може и  

преди да е било  обнародвано  в ДВ това нещо, тя е отдавна Наредбата стои, така че е 

напълно възможно  и така да е станало. 

Димитър Димитров - общински съветник 
Аз имам само едно питане. От няколко месеца обучаваме шеф на приюта, да стане и 

да каже, той не следи ли нормативната база?  Кметът не е задължен да следи, че на 3 май се 

е случило нещо. Има човек, който получава заплата за това нещо. Да стане той сега и да 

каже, какво се случва? 

Д-р Османов - Ръководител на Звено „Приют за безстопанствени животни“ 
Разбирам вълнението на Председателя на Комисията, но вчера на заседанието на 

Комисията той не изрази мнението си. Каза, че се въздържа, без да казва за какво. Сега 

излиза с това, че е настъпила промяна. Аз не съм убеден, че тази промяна трябва да води до 

неприемането на Наредбата. Всички общини имат такава Наредба, освен това има и Закон 

за защита на животните. Там пък се казва,  какви права има местната власт. Щом 

юридически ще се спори, нека да се отвори Закона и да се види, какви права има Кмета на 

Общината. Аз не съм измислил Наредбата, тя е обработена и е взета от Община, която е 

долу-горе с нашите параметри. Така че не виждам основание някой да ме обвинява, че не 

познавам Нормативната уредба или не знам, защо съм на работа. 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
 Само да уточня : на комисията съм се въздържал, защото имах някакви съмнения.  

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Колеги, имате ли други въпроси ? Между другото наистина е добре да има юрист 

тук, за да ни отговори какви са правните последствия, ако гласуваме по този начин към 

момента докладната. Други въпроси има ли ? Подлагам на гласуване „Наредба за 
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придобиване, притежание и стопанисване на кучета и овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на Община Попово“. 

Гласуването по тази точка е явно. 

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

   ЗА    -   19 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -     6 
 

 Решението се приема ! 

РЕШЕНИЕ № 113 
 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 40, ал. 5  във връзка с изпълнението на 
чл. 40, ал. 1, чл. 59, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 и ал. 2, чл. 70, ал. 1 и ал. 3 от Закона за защита 
на животните, както и чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 Приема „Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучета и 
овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Община 
Попово“ 
 
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  

11. Кандидатстване по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ и закупуване 
на електромобил за нуждите на Общинска администрация Попово. 
Вносител : д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 

Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 

политика".Д-р Колева, заповядайте: 

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 „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“ 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
Нашата Комисия с пет гласа „ЗА“ подкрепя проекта  за решение да стане Решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 
Колеги, зачитам проекта за решение: 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства за безвъзмездно финансиране на стойност 

20 000 /двадесет хиляди / лева по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ за закупуване 

на електромобил за нуждите на Общинска администрация гр.Попово. 
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 2. Възлага на кмета на Община Попово да осъществи всички необходими последващи 

действия. 

 
Имате думата, коментари, въпроси. Имаме ли ? 

 

Димитър Димитров - общински съветник 
 Аз искам да попитам първо,  за какво ще бъде използван този автомобил , за някаква 

специална дейност ли, за какво и колко пари ще доплати Общината ? Тя ще кандидатства за 

20 000 лв., а колко ще доплати? Защото на Комисията ни беше казано, че този електромобил  

едва ли не ще го мушнем в тока и ще го зареждаме и т.н., което аз си направих труда да 

проверя и не е така изобщо. Ще трябва доста други неща да се случат, така че след като 

вземем тези 20 000 лв., колко още  Общината ще трябва да гласуваме да закупим този 

автомобил ? 

Тихомир Трифонов – Директор Дирекция „Местно развитие и култура“  
 Да, точно така става зареждането, мушваш контакта в тока, общата стойност на 

автомобила е 30 000 лв., от които 20 000 лв. са безвъзмездно, 10 000 лв. е съфинансирането 

на Общината. Марката и модела са препоръчани от Министерството на Екологията, защото 

нашата информация е такава, че има и българско участие в производството, китайско е 

производството на  автомобила и се зарежда наистина от контакта. Аз съм убеден, че г-н 

Димитров е видял, че има и друг тип електромобили, които се зареждат по друг начин, но 

тяхната стойност е около 250 000 лв.Не става въпрос за такова нещо. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, удовлетворен ли сте от отговора ? 

Димитър Димитров - общински съветник 
 За какво ще се използва електромобила ? 

Тихомир Трифонов - Директор Дирекция „Местно развитие и култура“ 
 За каквото ще се използват и всички останали автомобили на администрацията. 

Автомобилът, който ще може да покрива нуждите на територията на града и Общината и 

мисля, че това е един ход в правилна посока, защото по този начин ще се намалят разходите 

за горива. Аз знам Вашият интерес към общинските автомобили, само ще използвам 

възможността да кажа, че в момента и двата автомобила, с които разполага 

администрацията единият е на 1 200 000 км, а  новият е на 800 000 км . 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Трифонов. Други въпроси ?-не виждам. 

Преминаваме към гласуване на тази точка. Гласуването е явно. 

 

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

   ЗА    -   21 
   ПРОТИВ   -     2 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -     2 
 

Някой желае ли отрицателен  вот да коментира ? 

Заповядайте г-н  Петров. 

Драгомир Петров – общински съветник 
 Аз искам да кажа, че ми се струва, че този автомобил няма въобще да е 

целесъобразен за нашата работа, която ще изпълняваме. Тези автомобили, които се 

използват от Общината, пътуват на дълги разстояние, а той този я ще  отиде до Търново, я 

няма да отиде с този ток и тия пари, които ще спестим, те ще си отидат за пет години за 

бензин. 

 Решението се приема ! 
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 114 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Общинският съвет 

 
 

 
 

РЕШИ 
 
1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства за безвъзмездно финансиране на 
стойност 20 000 /двадесет хиляди / лева по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ 
за закупуване на електромобил за нуждите на Общинска администрация гр.Попово. 
 2. Възлага на кмета на Община Попово да осъществи всички необходими последващи 
действия. 
 

Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12.  Определяне на минимална цена за таксиметров превоз на пътници за 

километър пробег на територията на 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 пет гласа „ЗА“ подкрепя проекта  за решение да стане Решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия  с пет гласа „ЗА“ подкрепя проекта за решение. Само имаме едно 

предложение : да определим и максималната цена. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Максималната цена е определена доста преди това,  още в предходния ОбС, там 

имаше такава цена, която е определена, заради промяна в Закона. Сега е необходимо да 

определим минимална цена, заради дъмпинга на някои големи компании, които го правиха 

в големите градове. 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Г-н Председател, пише в ал.12, че цените по ал.5 се актуализират най-малко веднъж 

годишно. Аз видях, че цената е определена към 2011 г. 

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

Тихомир Трифонов - Директор Дирекция „Местно развитие и култура“ 
 Вчера обсъждахме това на комисия, няма проблем да се прегласува и максималния 

размер на цената, макар, че моето предложение е това да го направим есента, след 

провеждане на Общото събрание, с всички превозвачи на територията на града и тогава да 

приемем максималната цена. Да, вярно, веднъж в годината. До края на годината ще 

определим и максималната цена, но предлагам това да стане след съгласуване с всички. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Други въпроси, касаещи тази докладна ? – няма. В такъв случай преминаваме към 

гласуване. 

Гласуването по тази точка е явно. 

 

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

   ЗА    -   24 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 115 
 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.24а, ал.11 от Закона за 
автомобилните превози,  Общинският  съвет 

 
 

РЕШИ 
 

Определя 50 ст./ км (петдесет стотинки на километър) минимална цена за 
таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за дневна и нощна тарифа 
на територията на Община Попово. 
 
Преминаваме към работа по тринадесета  точка от Дневния ред.  

13.  Отчет за резултатите от дейността на временната комисия и прекратяването 
и поради изпълнение на задачата, за която е създадена. 

Вносител – Любомир Гущанов – председател на временна комисия за предложения 

за оптимизиране на системата на предучилищното образование на територията на община 

Попово 

 Проекта за решение по тази точка е следния : 

 

На основание чл. 58, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

   

1. Приема отчета за дейността на временната комисия за предложения за 
оптимизиране на системата на предучилищното образование на територията 
на община Попово;  

2. Прекратява дейността на временната комисия поради изпълнение на 
задачата. 

 
Може би е редно да дадем  думата на г-н Гущанов, да каже какви точно предложения, 

възникнаха от това обсъждане, което направихме. 
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Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 Първо да  използвам възможността да благодаря на членовете на комисията  за 

участието им в работата на комисията. Отчетът го има качен на диск към докладните. Ще 

зачета само на кратко, че отчитайки обстоятелството, че е на лице подробно разписана 

Нормативна уредба  по въпросите, свързани с оптимизацията на персонала, броя на групите и 

броя на децата в системата на детските градини на територията на Община Попово, 

настоящата комисия, счита че не е необходимо да дава конкретни предложения на 

финансиращия орган в тази насока. Тъй като тези въпроси не са от компетентността на Обс 

Попово, а от компетентността на самия финансиращия орган. Имайки в предвид това, 

Комисията отправя препоръка към Кмета на Община Попово, в качеството  му на 

финансиращ орган и първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, да се придържа към 

правилата и разпоредбите на Наредба №3 и Наредба №7, действащи в системата на 

предучилищното  образование. 

 На 11 май 2016 год. в залата на „Дом на културата“ от 15 часа, започна публичното 

обсъждане жителите на Община Попово. Обсъждането започна с прочитането на Доклад за 

дейността на комисията, след което се даде думата за становища, предложения и въпроси. 

Може да се приеме, че комисията е изпълнила задачата си, тъй като в резултат на нейните 

констатации общинска администрация Попово и по-точно Звено „Образование“ предприе 

стъпки към промяна, работейки върху нова стратегия, за което комисията разбра на 

общественото обсъждане. Г-н Диян Николов, подпомагащ комисията в нейната работа и г-н 

Атанас Атанасов от Звено „Образование“ продължават да обсъждат конкретните параметри 

на евентуалното преструктуриране в системата на предучилищното образование, като все още 

има недоизяснени въпроси. Очакваме след изясняване на неясните моменти, конкретни 

предложения да бъдат направени от страна на Община Попово със съдействието на г-н 

Николов и г-н Атанасов. По второто предложение за диференциране на таксите, беше 

направено такова предложение за ползване на детските градини. Това предложение го 

оставяме като такова и ако Обс прецени може да бъде конкретизирано и след изготвяне на 

методика от страна на Община Попово, да бъде подложено на гласуване. Като информация за 

общинските съветници, срещу предложението имаше възражение пред публичното 

обсъждане. 

 Ако има въпроси, съм готов да отговоря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, имате ли въпроси към Председателя на временната комисия ? Коментари. 

Някой от нас присъстваха на това обществено обсъждане. Аз лично не видях конкретно 

предложение. Имате ли коментари ?- не. 

 Давам думата за коментар на д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 Уважаеми  дами и господа общински съветници, г-н Председател, г-н Председател на 

комисията, голяма работа свършихте. Щом стигнахте до извода, че трябва да препоръчате 

на Кмета да спазва Нормативната уредба, аз просто съм възхитен от решението на тази 

комисия. А това обществено обсъждане, където очаквахте да се завихрят спорове, да 

участват граждани, да участват специалисти и родители, май не го получихте. Загубихме 

два месеца. Тези два месеца продължихме да харчим пари, които ще трябва да икономисаме 

после за други пробойни. Ама поне се опитахте, аз съм Ви благодарен. Поне се опитахте да  

носите кръста и разбрахте, че не е възможно. Факт ли е демографската криза в България и в 

Попово ?- факт е. Факт ли е, че децата намаляват ? – факт е. Факт ли е, че ние си стоим на 

старата структура на предучилищните звена за обучение, със същия персонал, със същите 
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разходи- факт е. Какво предложихте на база на този факт ? Гледам да спазвам финансовата 

нормативна уредба. Аз го знам, че трябва да я спазвам, но съм благодарен, че го вкарах тук 

да видите, че не е лесно да се взима решение, когато се касае до някои въпроси, които биха 

подбудили обществено - политическо мнение. Вярно, стояха няколко човека тука, 

мълчаливи, протестиращи, бяха и на площада. За какво ? Какво им отнехме ние ? С 

преструктурирането или предложението за съкращаване на една градина ? Сега ще ги 

оставим по същия начин. Ще оставим същите градини, но те сами ще се закрият. И от Нова 

година, моето решение, аз го споделих и преди два месеца, да си минат на делегирани  

бюджети. Според това, което им се полага нормативно, според това, което трябва да правят, 

да съкращават разходите и да мислят по-нататък за оцеляване на градините. И ще видим, аз 

ще се хвана на бас, коя първа градина ще падне.  

 И все пак ви благодаря за комисията. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Има ли други желаещи, да се изкажат по тази точка ? Ако не, да преминем към 

гласуване. Гласуването по тази точка е явно. 

 

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

   ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 116 
 

На основание чл. 58, ал.3 и ал.4 от Правилника за организацията и дейността на 
ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

   

1.Приема отчета за дейността на временната комисия за предложения за 
оптимизиране на системата на предучилищното образование на територията на 
община Попово;  
2.Прекратява дейността на временната комисия поради изпълнение на 
задачата. 

Преминаваме към работа по четиринадесета  точка от Дневния ред.  
14.  Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация 
Вносител : Георги Петров Георгиев - Председател на Общински съвет Попово 

Знаете, че беше създадена комисия, която да направи  предложения за промени  в 

Правилника. Комисията си свърши работата, излезе с предложения. Предложенията бяха 

качени на сайта на Общината, където престоя повече от 20 дни. До момента, в който течеше 

срока, 14-дневен, не бяха направени никакви конкретни,  допълнителни предложения. След 

това, обаче г- н Гущанов направи писмени предложения, които бяха  входирани. 

Предложенията на комисията бяха около 17-18, предложенията на г-н Гущанов бяха над 20. 
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Разгледани са на всички комисии, затова ги дадохме, тъй като това касае всички комисии и 

да чуем становищата на комисиите. 

 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 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ комисията  подкрепя предложението за 

решение. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 

общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“ 
Румен Димитров – общински съветник 
 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 четири гласа „ЗА“ и един „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“  подкрепя проекта 

за решение на Временната комисия. 

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 нормативните основания по самите предложения, 

решихме да се обсъждат в ОбС. Въздържали сме се, затова, нямаме становище. Иначе 

имаме подкрепа за нормативните основания , които са в заглавката. 

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 четири гласа „ЗА“ нашата комисия  подкрепя измененията и допълненията, които 

предлага Временната комисия. 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
 Колеги, ще ми позволите ли кратък коментар, тъй като аз съм Вносител, а бях и 

Председател на комисията. В докладната,  която входирах в ОбС за приемане на 

направените предложения за  изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет, се чудех как точно да бъдат направени конкретните 

предложения, тъй като в момента имаме две предложения. Едното предложение е на 

Временната комисия, която беше създадена от всички групи съветници, която излезе с 

предложения, като там нещата стояха по следния начин: разглеждахме точка по точка и 

предложенията възникнаха в момента на обсъждането, и от друга страна предложенията на 

г-н Гущанов, които са от негово лично име. Затова си позволих да ги направя в табличен 

вид, защото има в някои от случаите по една и съща точка два различни коментара, а по 

други точки има в следствие, ако едното се приеме по този начин това, което е 

предложението на комисията  по скоро не е актуално. Затова си позволих да го направя в 

табличен вид, като предложенията касаят отделните текстове в единия и в другия вариант. 

Лявата страна на таблицата е предложение на Временната комисия за изготвяне на Проект 

за изменение и допълнение на Правилника, а дясната част на таблицата е предложението на 

общинския съветник- г-н Гущанов. Тъй като всички комисии по същество разгледаха 

предложенията, поставям въпроса така: Има ли необходимост предложенията едно по едно 

да бъдат гласувани, тъй като виждате, че това като текстове е доста обширно и като чисто 

технологично време  би ни отнело  доста енергия и доста усилия, за да обсъждаме текст  по 

текст и да го гласуваме текст по текст, или бихте приели вариант, в който да гласуваме 
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амблок предложенията на комисията и амблок предложенията на г-н Гущанов. Мотивите ми 

за това са, че наистина във всяка комисия , аз така ги направих  умишлено да могат да бъдат 

разгледани, да се изтъкнат аргументите на комисията и на г-н Гущанов и всеки един 

общински съветник да направи своето становище, да го формира на базата на тези 

предварителни разговори. В момента пак казвам, ако това нещо тръгнем да го правим едно 

по едно, ще ни отнеме много време и е така обемиста работа, която едва ли можем да 

сътворим в най-добрия си вид, още повече, че при създаването предложенията  на 

комисията участваха юристите, те  ни съветваха как да бъде оформено и как да бъдат 

направени нещата, така че да бъдат законосъобразни. Това е въпроса ми. Бихме ли приели 

предложение, в което предложенията на комисията и предложенията на г-н Гущанов да 

бъдат гласувани амблок ? Давам думата за коментар. 

Заповядайте г-н Камбер. 

Мехмед Камбер – общински съветник 
Групата съветници от „ДПС“ подкрепя предложението да се гласува амблок. 

Мотивите за това наше предложение са следните, че по време на работа на комисията, която 

продължи два или три месеца, ако не се лъжа, беше предоставена възможност на всички 

колеги да представят своите предложения. И след като имаше представители на всички 

групи съветници и след такъв дълъг период от време, комисията излиза с окончателен свой 

вариант и след цялата тази свършена работа, изникват едни нови предложения и те доста на 

брой. Така че нашето предложение е да гласуваме амблок. Предложението на временната 

комисия и отделно предложенията на г-н Гущанов. 

Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря г-н Камбер. Господа  общински съветници, имате думата за други 

коментари. 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
Мотивът ми да внеса тези допълнителни предложения са следните: да, комисията 

заседава доста дълго време, да, аз се възползвам, внасям ги като гражданин, не като 

общински съветник, това искам да подчертая. Спазил съм срока, в който могат да се внасят 

и се възползвам от възможността, дадена от Закона за нормативните актове и от  

Административно-процесуалния кодекс. Изрично тези два нормативни акта дават 

възможност на всеки един гражданин, при желание да внесе и да направи предложение .Аз 

ги внасям като гражданин тези предложения, а не като общински съветник. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
А защо, защо ги внасяте като гражданин, при условие, че сте част от този ОбС ? 

Каква е логиката на това ? Защо не ги внесохте, ако имате  идея  да работи по-добре този 

ОбС, да ги внесете в комисията, да започнат да бъдат  обсъждани, да чуем мненията на 

различните колеги и тогава. 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
Пак казвам, възползвам се от дадената ми възможност със  Закона за нормативните 

актове и Административно-процесуалния кодекс, като мотивът ми е бил, да бъдат обсъдени 

в ОбС. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
ОбС излъчи представители, които би трябвало да бъдат представителна извадка от 

всички, защото това е специфична материя, още повече, че то е обсъждано на комисиите. 

Защо трябва да бъде отделно ? Аз имам чувството, че Вие в момента търсите по-скоро 

някаква лична изява, отколкото да  искате  ОбС да заработи. 

Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
Г- н Председател, съгласен съм с Вас, че няколко пъти така, като ме прекъсвате, прав 

сте, да. Действително има неспазване на Правилника, само че аз искам да отправя и към  

Вас въпрос. Изрично пише в Правилника, че когато Вие коментирате, трябва да предадете 

воденето на заседанието на Зам.председателите. Това го пише изрично в Правилника. В 
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момента  аз се опитвам нещо да кажа, Вие пак ме прекъсвате. Идеята ми е следната: аз не 

бях член на тази комисия, видяхме, че в рамките на два месеца, незнам,  дали постъпи 

предложение в комисията. Накрая да, има решение на комисията. Аз доколкото виждам 

точките ми не се препокриват с това, което е излязла като решение комисията, по-скоро и  

двете заедно се допълват. Виждам, че няма, освен в една точка за Фонда, не виждам някакво 

друго препокриване. Просто е допълване моето предложение към предложението  на 

комисията. А действително  съм го направил като гражданин. Каквато възможност дава два 

нормативни акта. 

Благодаря. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-н Гущанов. Несъмнено имате такова право със сигурност. Проблемът 

е защо, какъв е мотива да го направите като гражданин ? Аз това питам, не искам 

отговор.Благодаря Ви. 

Колеги, имате думата. Има предложение, което е направено. Искам да чуя 

разискване, мнения по него, за да мога да го подложа на гласуване. Имате ли разискване по 

това отношение ? Да бъдат ли предложени амблок двете предложения на г-н Гущанов и на 

Временната комисия на гласуване ?- не виждам коментар. В такъв случай подлагам на 

гласуване това предложение. Предложението е да бъдат гласувани амблок  предложенията  

на Временната комисия и на г-н Гущанов. 

 

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

   ЗА    -   26 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -     0 
 
Колеги, зачитам проекта за решение: 
 

На основание чл.  21 ал. 3 от ЗМСМА,  Общинският съвет 
 

 

РЕШИ 
 
1.ОбС Попово приема направените предложения за изменение и допълнение  в Правилник 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация: 

Предложения на временната комисия за изготвяне на проект за изменение и допълнение на  

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, направено в табличен вид, което 

представлява лявата част на таблицата, която е пред вас в решението. 

 

Гореописаните промени влизат в сила след изтичане на всички срокове предвидени в 

ЗМСМА  за обжалване 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за решение по тази точка, моля да 
гласува. 

Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -   21 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -     5 
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Решението се приема ! 
 

За всеки случай ще подложа на гласуване и второто предложение, въпреки че тук има 

мнозинство. Предлагам решението, със същите основания, като:  

 

1.ОбС Попово приема направените предложения за изменение и допълнение  в Правилник 

за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация: 

Предложени от общинския съветник Любомир Иванов Гущанов  за изготвяне на проект за 

изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, направено в 

табличен вид, което представлява дясната част на таблицата, която е пред вас в решението. 

 

Гореописаните промени влизат в сила след изтичане на всички срокове предвидени в 

ЗМСМА  за обжалване 

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

Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -      5 
   ПРОТИВ   -     13 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -      8 
 

Предложенията на г-н Гущанов за промяна в Правилника не се приемат. 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 117 
 

На основание чл.  21 ал. 3 от ЗМСМА,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 
 
1.ОбС Попово приема направените предложения за изменение и допълнение  в 
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация: 
Предложения на временната комисия за изготвяне на проект за изменение и 
допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  
чл. 5 ал. 2  текста става: „Общинският съвет може да избира обществен посредник. 
Изборът, организацията и дейността на обществения посредник се уреждат с 
Правилник , приет от Общинския съвет.“ 
В чл. 12 ал. 6 отпада следния текст: „след като кворумът се взема предвид при 
изчисляване на общия брой на общински съветници по чл. 12 ал. 6 от Правилник и не 
гласува.“ 
В чл. 14 ал. 1 се прибавя т. 3 – „Влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на 
интереси“ 
В чл. 24 ал. 2 добавяме след Председател на ПК – 100%, и „зам. Председател – 90 %“ 
В чл. 24 да се добави нова ал. 6 със следния текст: 
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- Общинските съветници могат да създават дарителски фонд за подпомагане на 
обществени културни и социални проекти; 
- Вноските и техния размер във фонда са доброволни и анонимни; 
- Начина на разходване на събраните средства във фонда се определя с 
обикновено мнозинство от всички дарители, без значение на размера на личните им 
вноски; 
- Вноски във фонда могат да правят и всички юридически лица и физически 
лица извън тези от състава на общинския съвет; 
- За набраните средства се създава и поддържа книга на дарителите, в която се 
вписват всички дарители и размера на направените вноски; 
- Дарителите имат право да се информират за начина на разходване на набраните 
средства. 
- За нуждите на фонда се създава специална набирателна сметка. 
- Контрола и изпълнението на решенията на дарителите във фонда се 
осъществява от председателя на Общинския съвет, а по решение на дарителите взето с 
обикновено мнозинство от конкретно създадена комисия, като нейния състав и задачи 
се определят конкретно за всеки отделен случай.  
В чл. 26 ал. 1 се добавя нова т. 11 със следния текст: „Влизане в сила на акт, с който е 
установен конфликт на интереси“ 
В чл. 26 ал. 3 се правят следните промени – В изречение първо - ал. 5 става ал.2. и в 
изречение трето текста става – „ Решението на общинската избирателна комисия може 
да бъде оспорвано по реда на Изборния кодекс“ 
В чл. 30 ал. 1 – ред първи текста става – „Общинският съветник не може да участва 
при обсъждане и вземане на решения“ 
В чл. 30 ал. 4 текста става „ При възникване на спор за наличие на конфликт на 
интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като изпрати 
сигнал до ПК по чл. 25 ал. 2 т. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси, която да изясни спорните обстоятелства“ 
В чл. 61 накрая се добавя текста „ и на електронния сайт на общината“. 
В чл.  63 ал. 1 – ред втори –„ по чл. 60“ става „по чл. 61“ 
В чл. 63 А ал. 1 – ред втори текста“ разпоредбите на нов чл. 60-63 не се прилагат“ става 
„разпоредбите на чл. 61, 63 и 64 не се прилагат“ 
В чл. 63А ал. 2 отпада думата „явното“ 
В чл. 70 ал. 4 думата „ нередността“ става „поредността“ 
В чл. 82 ал. 2 добавяме т. 4 с текста „В електронен вид“. 
 
Гореописаните промени влизат в сила след изтичане на всички срокове предвидени в 
ЗМСМА  за обжалване. 
Преминаваме към работа по петнадесета  точка от Дневния ред.  

15.  Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно 
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Търговище” АД. 
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 докладната записка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Колеги, зачитам проекта за решение: 
 
На основание  чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ, 

Общинският съвет 
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РЕШИ 
 
 

Общински съвет Попово упълномощава  инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 

660402____, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище,  ул. „Димитър Благоев” № 45, 

заемаща длъжността заместник - кмет при Община Попово, да я представлява на Общото 

събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.06.2016 г. от 10.00 часа в сградата на 

„МБАЛ - Търговище” АД и гласува с всички притежавани от общината акции точките от 

дневния ред по собствено усмотрение:   

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – проект 

на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за 

дейността на дружеството за 2015 г. 

2. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от 

регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 

годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор. 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността 

им през 2015 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от 

отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 г.. 

4. Избор на регистриран одитор за 2016 г. - проект на решение: Общото събрание на 

акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.. 

5. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на решение: Общото събрание 

на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите..  

6. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на Решение: 

Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания съвет на 

директорите. 

7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на 

акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които 

няма да бъде възложено управление, да бъде в размер на две средни месечни работни 

заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна 

работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 

от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагането на управлението на 

лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на 

директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното 

възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на 

нормативен акт.. 

8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. 

9. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на 

акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.  

 
Имате ли въпроси? Г-н Гецов. 

Гецо Гецов – общински съветник 
Аз преди няколко заседания на Обс обърнах внимание за изписването на 

гражданските номера. Вижте, това е сериозен проблем и тук могат последните цифри да не 

се изписват, защото вижте колко докладни записки са-29. Някой да ги контролира после, 

къде отиват ? Това ми е забележката само. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Аз умишлено не го прочетох ЕГН-то, точно в тая връзка, защото и аз не съм съгласен  

с това, включително дори и адреса да бъде на такова достояние, когато е на обществени 

места. Ще им направим забележка на администрацията, за да могат да се съобразят с това. 
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Колеги, имате ли други въпроси ? Имате ли въпроси, касаещи  упълномощаването на инж. 

Божанова да бъде представител ? Ако няма, преминаваме към гласуване по тази точка. 

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

Упълномощаваме инж. Божанова да ни представлява на това събрание на 

акционерите. 

 

Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 118 
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ, 
Общинският съвет 
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РЕШИ 
 
 

Общински съвет Попово упълномощава  инж. Милена Божанова Иванова с 
ЕГН 660402____, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище,  ул. „Димитър 
Благоев” № 45, заемаща длъжността заместник - кмет при Община Попово, да я 
представлява на Общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 08.06.2016 г. 
от 10.00 часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД и гласува с всички притежавани 
от общината акции точките от дневния ред по собствено усмотрение:   

1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г. – 
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на 
директорите за дейността на дружеството за 2015 г. 

2. Одобряване на Годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от 
регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява 
годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистрирания одитор. 

3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за 
дейността им през 2015 г. - проект на решение: Общото събрание на акционерите 
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 
2015 г.. 

4. Избор на регистриран одитор за 2016 г. - проект на решение: Общото събрание 
на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2016 г.. 

5. Промяна в състава на съвета на директорите - проект на решение: Общото 
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на 
директорите..  

6. Определяне мандата на новоизбрания съвет на директорите – проект на 
Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на 
новоизбрания съвет на директорите. 

7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на 
акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на 
които няма да бъде възложено управление, да бъде в размер на две средни месечни 
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на 
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в 
съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси 
за възлагането на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните 
заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено 
управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които 
това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.. 

8. Промяна в капитала на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството. 

9. Промяна в Устава на дружеството – проект на Решение: Общото събрание на 
акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.  

 
Преминаваме към работа по шестнадесета  точка от Дневния ред.  

16.  Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба 
Тонка, община Попово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

  Позволете ми междувременно да прочета нещо, което получих, докато вървеше 

заседанието.  

ЦИК Решение №3240 МИ  София 25 май 2016 год., относно Предложение до 

Президента на РБ за насрочване на частичен избор за Кмет на кметство с.Баба Тонка, 

община Попово, обл.Търговище. Няма да чета всичко, чета само основанията : 



 

44 

 

На осн.463, ал.4 от Изборния кодекс и Решение №2972 на ЦИК от 01 декември 2015 год., 

ЦИК реши : 

Предлага на Президента на РБ да насрочи частичен избор за Кмет на кметство с.Баба Тонка,  

община Попово, обл.Търговище. 

Подписан от  Председател : Ивелина Алексиева. 

Така че има развитие по въпроса, вече има предложение до Президента за насрочване 

на частичен избор. Но междувременно, докато тече това насрочване, ако се осъществи 

избор за Кмет на кметство,  ние трябва да изберем временно изпълняващ  длъжността. В 

тази връзка, колеги, преминаваме към работа по шестнадесета точка: Избиране на временно 

изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка, община Попово. 

Има предложение  от общинска администрация, във връзка с гореизложеното и на 

основание чл. 42, ал.4 от ЗМСМА, Решение № 366-МИ от 18.05.2016 г. и Решение № 362 – 

МИ от 12.02.2016 г.  на Общинска избирателна комисия Попово, Общински съвет  

  

РЕШИ 
 

1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка, 
община Попово – Стефан Борисов Томанов, за срок до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет; 

2. Определя размер на основната месечна работна заплата на временно 
изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка – в размер на 541 
лева. 
 

Имате думата. 

Г- Георгиев, заповядайте. 

Д-р Евгени Георгиев – общински съветник 
В това решение, което Вие прочетохте, срокът за полагане на Клетва на 

новоизбрания кмет, това важи ли, че г-н Стефан Борисов Томанов няма да излезе в отпуск, 

да се кандидатира за Кмет или някой член от семейството. Тъй като, когато той изпълнява 

тази длъжност, може да повлияе върху избора на нов кмет на с.Баба Тонка. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Г-н Георгиев, аз незнам, кой би могъл да Ви отговори, но според мен си  има законни 

положения и ако г-н Томанов реши да се кандидатира, със сигурност трябва да подаде 

Молба за излизане в отпуск . Така че това е някаква доста далечна алтернатива, поне към 

момента, доколкото аз знам. 

Д-р Евгени Георгиев – общински съветник 
Ама  ние записваме в Решението :  срок до полагане на Клетва на новоизбрания кмет. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Аз не виждам какво противоречие има тук. Честно казано, не мога да Ви разбера 

логиката. 

Д-р Евгени Георгиев – общински съветник 
Мисля, че последните думи:“ за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет“,  

трябва да отпаднат, защото той, ако реши в последния момент да се кандидатира, примерно 

един месец да излезе в отпуск, той няколко месеца, докато излезе  Указа на Президента, той 

ще работи за себе си. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Не може да работи в кампания, ако е кандидат за  Кмет,  докато е временно 

изпълняващ. Аз  така си мисля и това ще се съобрази. Вие в момента какво предложение 

имате, като решение ? До кога да го назначим за  изпълняващ длъжността Кмет ? С какъв 

срок ? 

Д-р Евгени Георгиев – общински съветник 
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Или да отпаднат последните няколко думи :“за срок до полагане на клетва от 

новоизбрания кмет“,  или ако той, мисля, че е разговаряно,  щом е дал съгласието си да 

изпълнява временно длъжността, може би е разговаряно с него, че няма да се кандидатира. 

Това са моите мотиви, да изложа това становище,  във връзка с това решение. 

 

 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Аз лично не виждам някакво противоречие, но може би аз не разбирам. Г- н Кьосев, 

виждате ли някаква логика в предложението на д-р Георгиев от чиста юридическа гледна 

точка ? До кога да бъде? Нали трябва да изберем някакъв срок, в който го назначаваме за 

временно изпълняващ длъжността. Само да го назначим ? –незнам. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Нормативната уредба може да се промени междувременно и да отпадне избора на 

тези населени места, с тази численост жители  и да няма избори. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Между другото, Вие знаете, че в последните предложения за изменения  в Изборния  

кодекс, точно така е предложението : избор да има само в населени места с над 400 жители 

и наистина има реална възможност в с.Баба Тонка да няма никакъв избор реално. Така че 

влизаме в прекалено много хипотези, д-р Георгиев. В момента хипотезата е, ако той 

участва, какво ще се случи и т.н. Аз мисля, че в момента сме длъжни да вземем едно 

решение, което е към настоящия момент и ако той реши да прави нещо, ще се съобрази  с 

Нормативната уредба, която е към момента. Не виждам някакво противоречие. Аз не мога 

да разбера. 

Други предложения, има ли ? Ако няма други предложения, преминаваме към 

гласуване. 

Гласуването е явно. 
 

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

   ЗА    -     17 
   ПРОТИВ   -       5 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -       3 
 

Избираме г-н Стефан Томанов за временно изпълняващ длъжността Кмет на с.Баба Тонка. 

 

Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 119 
 

На основание чл. 42,  ал.4 от ЗМСМА, Решение № 366-МИ от 18.05.2016 г. и  
Решение № 362–МИ от 12.02.2016 г.  на Общинска избирателна комисия Попово, 
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Избира временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка, 
община Попово – Стефан Борисов Томанов, за срок до полагане на клетва от 
новоизбрания кмет; 
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2. Определя размер на основната месечна работна заплата на временно 
изпълняващия длъжността кмет на кметство с. Баба Тонка – в размер на 541 
лева. 

 

Преминаваме към работа по седемнадесета  точка от Дневния ред.  
17.  Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово. 

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 
          За периода от 26 април 2016г. до 25 май 2016 г. в Общинска администрация Попово са 

постъпили 18 молби от  граждани на община Попово за отпускане на еднократна парична 

помощ. След разглеждане на молбите, ПК предлага следното решение: 

 
 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
 
1.Мирослав Асенов Петров  250 лв. 
2.Иван Лазаров Иванов 150 лв. 
3.Сергей Михайлов Карамфилов 60 лв. 
4.Орхан Рамаданов Исмаилов 150 лв. 
5.Стоян Илиев Стоянов 100 лв. 
6.Адалет Веждиева Ахмедова 150 лв 
7.Цанка Дончева Цанева 200 лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 
1.Зехра Риханова Мехмедова 
2.Христо Атанасов Христов 
3.Анка Христова Георгиева 
4.Фатме Мустафова Ахмедова 
5.Исмаил Исмаилов Алиибрямов 
6.Пенка Ангелова Радева 
7.Надка Стефанова Михова 
8.Цветанка Кирилова Йорданова 
9.Стефка Асенова Илиева 
 
ІІІ. За доуточняване:  
 
1.Себиле Мустафова Ахмедова 
2.Данко Веселинов Йорданов 
 
Сумата, която предлагаме за отпускане е в размер на 1060 лв. 

 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги, зачитам проекта за решение: 
 
 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 
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РЕШИ 
 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
 
1.Мирослав Асенов Петров  250 лв. 
2.Иван Лазаров Иванов 150 лв. 
3.Сергей Михайлов Карамфилов 60 лв. 
4.Орхан Рамаданов Исмаилов 150 лв. 
5.Стоян Илиев Стоянов 100 лв. 
6.Адалет Веждиева Ахмедова 150 лв 
7.Цанка Дончева Цанева 200 лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 
1.Зехра Риханова Мехмедова 
2.Христо Атанасов Христов 
3.Анка Христова Георгиева 
4.Фатме Мустафова Ахмедова 
5.Исмаил Исмаилов Алиибрямов 
6.Пенка Ангелова Радева 
7.Надка Стефанова Михова 
8.Цветанка Кирилова Йорданова 
9.Стефка Асенова Илиева 
 
ІІІ. За доуточняване:  
 
1.Себиле Мустафова Ахмедова 
2.Данко Веселинов Йорданов 

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

Гласуваме ЗА: 
 

   ЗА    -     26 
   ПРОТИВ   -       0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ  СЕ -       0 
 

 Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 120 
 

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

 
 

РЕШИ 
 

І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
 
1.Мирослав Асенов Петров  250 лв. 
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2.Иван Лазаров Иванов 150 лв. 
3.Сергей Михайлов Карамфилов 60 лв. 
4.Орхан Рамаданов Исмаилов 150 лв. 
5.Стоян Илиев Стоянов 100 лв. 
6.Адалет Веждиева Ахмедова 150 лв 
7.Цанка Дончева Цанева 200 лв. 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 
1.Зехра Риханова Мехмедова 
2.Христо Атанасов Христов 
3.Анка Христова Георгиева 
4.Фатме Мустафова Ахмедова 
5.Исмаил Исмаилов Алиибрямов 
6.Пенка Ангелова Радева 
7.Надка Стефанова Михова 
8.Цветанка Кирилова Йорданова 
9.Стефка Асенова Илиева 
 
ІІІ. За доуточняване:  
 
1.Себиле Мустафова Ахмедова 
2.Данко Веселинов Йорданов 
 

Преминаваме към работа по осемнадесета  точка от Дневния ред.  
18.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Първи по реда си е д-р Георгиев.Заповядайте, да развиете питането си. 

Д-р Евгени Георгиев – общински съветник 
Питането ми беше следното : колко пенсионера работят в общинска администрация 

по граждански договори от 01.01.2016год. и какви са възнагражденията им ?  Уважаемият 

Кмет д- р Веселинов много обстойно ми прати писмен отговор. Ако желае той нещо да 

обобщи, във връзка с това. Аз го прочетох сега,  постарах се. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Вас Ви удовлетворява писмения отговор, ако г-н Кмета желае може да каже 

уточнения. Вие приемате писмения отговор? Така ли-да. 

Давам думата на д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Уважаеми г-н д-р  Георгиев, благодаря Ви, че ми давате възможността да не чета 

целия отговор. Само, длъжен съм да кажа, Вие сте прочели, че не мога да изнеса 

информация, без тяхно разрешение за възнаграждението по тези граждански договори. 

Второто ми съображение е свързано с Нормативната уредба. Нямам никаква забрана като 

работодател да назначавам,  хора в пенсионна възраст, освен морално-нравствени, етични и 

такива подбуди, които са продиктувани  от безработицата на територията на Общината. 

Както виждате - ограничил съм се максимално с назначаване на такива хора на граждански 

договор и то с изключение само на инж. Николов, са за по-малко от година с няколко 

месеца и булшинството от  назначените са по граждански договор, които съгласуват 

инжинери, проекти различни. Приходите за проектите си ги плащат инвеститорите  и ние ги 

удържаме после от хората, на които сме изплатили гражданския договор. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на д- р Веселинов. Д-р Георгиев. 

Д-р Евгени Георгиев – общински съветник 
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Благодаря за уточненията на д-р Веселинов. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Преминаваме нататък към следващо питане. Давам думата на г-н Гущанов да развие 

своето питане. 

 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
Питането ми беше свързано с необходимост от извършване на ремонт на асфалтова и 

тротоарна настилка на ул.“Фотинова“ в участъка от ул.“П.Хитов“ до „ Топливо“ АД. 

Благодаря на г-н Кмета, получих подробен писмен отговор, ако иска той да спомене нещо. 

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

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Искам само да Ви подскажа, че има изработен работен проект  от „Инж Консулт 

проект “ ООД-гр.Варна и стойността за тази улица е в размер на 1 822 000 лв., като ние сме 

разделили на три етапа изграждането на ул.“Фотинова“. Единият етап 316 000 лв., другият 

етап 1 017 000 лв. и третият етап 328 000 лв. Търсим възможност за финансиране на този 

проект. 

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

Г-н Гущанов, желаете ли уточняващи въпроси ? 

Адв. Л. Гущанов – общински съветник 
Благодаря г-н Председател. Не, не  желая. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Преминаваме нататък към следващо питане. Давам думата на г-н Гецов да развие  

питането си. 

Гецо Гецов – общински съветник 
Моето питане беше свързано на 9-ти с въпроса,  поставен на събиране на членовете 

на  Българския антифашистки съюз, посветено на  9-ти май-Денят на Европа. По време на 

обсъждане бяха поставени следните два въпроса, свързани  с изграждането на Мемориален 

комплекс на загиналите във войните от гр. Попово. Аз мисля, че членовете на 

антифашисткия съюз и гражданството  на Попово дължи едно уважение и почит към тези, 

които са дали живота си за свободата на България, загинали по време на войните, защото аз 

и друг път съм казвал, в Попово има една много  малка плоча, поставена на сградата на  

бившата сграда на Община Попово, „Волга“, където е,  от дясната страна и там са посочени 

само имената на двама загинали в Отечествената война. И въпросите са: Ще се изгради ли 

Мемориален комплекс на загиналите във войните на предвиденото за целта място, западно 

от Летен театър-гр. Попово и второ, кога ще започне реалното изпълнение? 

Отговорът, който получих писмено от Кмета на Община Попово, мен ме удовлетворява, аз 

ще го доведа до знанието на членовете на българския антифашистки съюз. Благодаря. 

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

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Благодаря и на ген. Гецов. Няма да зачитам отговора. Искам да Ви потвърдя моя 

ангажимент, че такъв Мемориален комплекс на загиналите във войните за България от 

граждани на територията на гр.Попово, ще бъде изграден при постигане  на разрешение за 

строеж, осигурено финансиране до края на моя мандат. 

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

И преминаваме към последното питане, то е от г-н Димитров. Заповядайте г-н 

Димитров да развиете питането си. 

Димитър Димитров – общински съветник 
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Моето питане е свързано с извършена приватизация на комплекс „Антола“. 

Уважаеми г-н Кмете, от години гражданите и гостите на гр. Попово виждат в централната 

част на града порутения и разрушен комплекс „Антола“. По какъв начин беше продаден 

този комплекс, има ли следприватизационен контрол, ако не е спазен Договора, готови ли 

сте да го разтрогнете ? Все въпроси, които гражданите си задаваме, но няма кой да ни 

отговори. За това отправям питане към Вас и се надявам да получа изчерпателен отговор.  

Отговорът е кратък и аз ще Ви го прочета. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Г-н Димитров, нека да дадем думата на д-р Веселинов. Давам думата на д-р 

Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Уважаеми г-н Димитров, дами и г-да общински съветници, ще чета по поставените 

три подточки, отговора на въпроса на г-н Кънев. Първо: по какъв начин бе продаден 

комплекс „Антола“? - Приватизацията на обекта е осъщесвена по реда на чл.32, ал.3, т.1 от 

Закона за приватизация и следприватизационен контрол, т.е чрез публичен търг с явно 

наддаване, който е проведен на 13.04.2004 год. С една дума 12 год. вече. За спечелил търга е 

обявен участник №1-„Тандем-Попово“, представляван от Валентин Стоянов Русчев. 

Договорът за продажба на обекта е сключен на 02.07.2004 год.; Втора точка: има ли 

следприватизационен контрол ? - Във връзка с контрола  по сделката към  купувача 

многократно с писма от наша страна са отправени молби за предоставяне на необходимите 

документи за доказване на изпълнение по поетите чл.12 и чл.13 инвестиционни 

ангажименти по Договора. Във връзка с планираните инвестиции, изготвяне на 

инвестиционен проект за извършване на ремонта и преустройство на хотелския комплекс 

през 2007 год. е сключен Анекс към Договора за продажба, с който Анекс са уточнени 

условията по чл.12 от Договора. Т.е. разсрочени с времето до 30.09.2010 год.; И третият 

подвъпрос: Ако не е спазен Договора, готови ли сте да го разтрогнете ?-  Според Договора 

за приватизационна продажба развалянето му става по реда на чл.87, ал.3 от ЗЗД, който 

гласи, че разваляне на договори, при  който е налице прехвърляне на вещни права става по 

съдебен път и оттук влизаме в един, както казах в началото на сесията съдебен казус, правен 

казус с нужно съдебно решение. Имаме ли право да обжалваме и да разваляме Договор, 

който е продаден  с явен търг ? Така беше и с комплексите „Байкал“ и в Долец-хижа 

„Незабравка“. Изпаднахме в многогодишни съдебни дела. Аз съм готов, отговарям 

директно. Готов съм да търся разтрогване на Договора, но не мога да гарантирам какво ще 

бъде решението на Съда, тъй като собственикът го е придобил с явен търг и той се 

разпорежда до този момент с него. Малки са ми правата, като оправям път, като Кмет да 

развалям Договори, които са с явен търг наддаване, а не с конкурс, с поемане на 

ангажименти след приватизация. За това Ви казах, че проблемът е именно тук, с явен търг и 

продажба с конкурс. И все пак, за да приключа с този въпрос, бих ви помолил, ако има 

кандидати, защото са се опитвали, но няколко човека съм  насочвал към В.Русчев за 

препродажба на този имот, хора, които да инвестират в този наш бивш общински сградов 

фонд, виждам, че интереса, доколкото го има е на несериозна основа и на хора с липса на 

инвестиционни средства, а по-скоро емоционални такива искания, нещо да има в града. И аз 

искам да има и голям ресторант, и голям хотелски комплекс, но изглежда в момента бизнес-

средата е по-различна. С изграждането на тези малки, фамилни хотели, Вие ще прецените, 

дали са достатъчни, но поражда и въпроса, необходим ли е такъв голям хотелски  комплекс? 

Помогнете ми и Вие с мнения и предложения по повдигнатия  от г-н Димитров въпрос. 

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на д- р Веселинов. Г-н Димитров, искате ли коментар? 

Димитър Димитров – общински съветник 
Да, благодаря Ви,  г-н Председател. Да разбираме ли, д-р Веселинов, че комплексът  

е изплатен изцяло, защото се носят и други слухове в града. И след като казвате, че той не е 

собственост на Общината, защо общински служители постоянно го поддържат ?Имам в 
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предвид Звената към общинска администрация, които постоянно извършват някакви 

заварки, при счупване на прозорци, зидаха стени, правиха ред неща. След като е частна 

собственост, би трябвало този, който го е закупил, да си го поддържа. Вярно, на центъра е, 

ама... 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
Вие какво предлагате, да оставим свободни пространства да влизат пияници, 

наркомани, деца и после кой ще е отговорен ?! Предпочитам да си свърша работата сам, 

отколкото да търся някой, който не е заинтересован в момента към този обект.  И второ: 

цялата тази прилежаща територия на Вас харесва ли Ви ? На мен никак не ми харесва. 

Която е отредена и за паркинг,  и за съпътващи дейности в централната част на града. Ами 

ще я поддържам, какво да правя,  няма да я оставя като едно сметище. 

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

С това приключихме въпросите. Позволете ми на края да направя един коментар, 

който смятам, че е нужно да направя, като Председател. Той е по отношение на воденето на 

Протоколите от ПК. Имаше искане към мен, като Председател да осигуря секретар или 

секретарка, човек от администрацията на ОбС, който да води протоколите на ПК. Тук, в 

момента се получава едно противоречие между отделни  нормативни актове : в ЗМСМА е 

описано, че Звеното към общинска администрация е необходимо да води протоколите на 

ОбС и на отделните комисии, за сметка на това, обаче в чл.55, ал.1 на нашия правилник е 

записано, че на заседанието на ПК се води съкратен протокол от Секретаря на комисията. 

Уважаеми колеги, все пак ангажимент на общинските съветници е един или два пъти в 

месеца да проведат събрание и ако смятате, че е морално да осигуряваме на всеки един 

секретарка, или кола, или кабинет, или нещо друго, за сметка на това, че общинските 

съветници получават все пак някакво възнаграждение, не мисля че е редно и морално да 

обсъждаме такъв момент, затова Ви моля, приканвам Ви да не се получават такива 

ултиматоми, като сега, на тези заседания на ПК. 

Благодаря Ви. С това закривам Осмото 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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