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ПРОТОКОЛ    № 17 
 

 

 
Днес, 23.02.2017 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

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

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Моля за проверка на кворума.  

На заседанието присъстват 28 общински съветника, имаме кворум,  ОбС може да 
взема решения. 

Уважаеми колеги, откривам СЕДЕМНАДЕСЕТОТО  заседание  на  ОбС – 
Попово.  

Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския 
съветник Николай Черкезов. 

На заседанието присъстват кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. Кмет 
инж. Милена Божанова, служители от общинска администрация.   
 Всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 14 точки.  
Няма постъпили допълнителни точки, така че зачитам дневния ред на настоящото 
заседание: 
1.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на Община Попово. 
 
2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово през 2017г. Одобряване на оценки за продажба на 
недвижими имоти и сглобяеми къщи като материали. 
 
3.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелини в земя от общински 
горски територии. 
 
4.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и 
гори в горските територии на Община Попово.  
 
5.Предоставяне на земи /дивечови ниви/, общинска собственост  за специализирана 
фуражна база  на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.Попово. 
 
6.Промяна в одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските 
територии на Община Попово през 2017 г. и одобрение за начина на ползване на 
дървесина от общински горски територии от годишен план за 2017 год.  
 
7.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.  
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8.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в  Община 
Попово за 2017 година.  
 
9.Освобождаване от длъжност на Обществения посредник на Община Попово. 
 
10. Вземане на решение от ОбС гр.Попово за внасяне на предложение в 
Министерски съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на СЕДАТ 
СЕЗГИН САЛИЕВ. 
 
11. Отчет на дейността на комисия по реда на чл. 58 от Правилник за 
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с Правилник за финансово подпомагане на 
брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на 
Община Попово. 
 
12. Избор на комисия по реда на чл. 58 от Правилник за организацията и дейността 
на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни 
двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.  
 
13.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
Д-р Георгиев – в каква връзка ?  
Евгений Георгиев – общински съветник 
  ………………….общинският съветник не говори на микрофон. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Какво желаете, заповядайте. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
  На предишната сесия на дълго и на широко, може би около, не съм ги засичал, но 
може би над 50 минути, ние разговаряхме по 15 точка. Гласувахме, прегласувахме, 
много добре изслушах записа, който беше направен и при прочитане на протокола 
установих доста разминаване.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
   Какво точно разминаване разчитате? 
Евгений Георгиев – общински съветник 
  Сега ще кажа. Значи записа приключи – това е предложението на г-н Кьосев, 
който е съгласен с това предложение, моля да гласуваме – ЗА – 15, ПРОТИВ – 0 и 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ - 10. След това по записа няма никакви реплики, а тук гледам в 
решението, ние дори сме взели решение 230, с което узаконяваме точката, по която 
толкова много спорехме за разпределение на тези пари. Също така взехме решение на 
следваща сесия да се представи протокол от комисията, който ОбС да разпредели тези 
пари от 2011 до 2015 и от 2015 до 2019 г. Вие казахте, че може би ще постъпят 
допълнително някои докладни записки, когато се събирахме председателския съвет. 
Мислех, че тази докладна записка ще влезе в дневния ред, защото така много протакаме. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Коя точно, не разбрах, коя записка точно?  
Евгений Георгиев – общински съветник 
  За 15 точка, за докладната, която беше представила г-жа Денева във връзка с 
възнаграждението на членовете на комисията. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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  Д-р Георгиева, хайде да се уточним, какво не сте съгласен с протокола, кое от 
това, което решихме не е записано правилно в решението?  
Евгений Георгиев – общински съветник 
  Не съм съгласен, нямаме решение, че узаконяваме докладната на комисията. 
Имаме само решение на г-н Кьосев, който предложи да си останат 3%, да се направи нов 
протокол, да го представи г-жа Денева, а тук гледам Решение № 230 – ние узаконяваме 
тази докладна записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Кое от решението не е така, което смятате, че правилно сме обсъждали и 
правилно сме решили, кое от решението?   
Евгений Георгиев – общински съветник 
  Ние не сме гласували в решението докладната на г-жа Денева.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Добре, нали това беше смисъла – по принцип парите, които трябва да бъдат 
разпределени, в решението така е записано – 100 % от сумите, отиват за разпределение 
на допълнително материално стимулиране и това ДМС ще отиде на базата на протокол, 
който ще бъде издаден от комисията и ще бъде одобрен от ОбС. Не беше ли това 
същността на предложението, което направи адв. Кьосев. Това ли беше същността на 
Вашето предложение?  
Румен Кьосев – общински съветник 
  Аз мисля, че предложих да бъде върната докладната, да бъде утвърдена 
методиката, да се включат всички членове от 2011г. и да бъде гласувано тогава 
разпределението. Действително по друг начин е записано, някои хора в ОбС по друг 
начин го разбират, едва ли не, че сме одобрили разпределението вече, а ние не сме го 
одобрили. Мисля, че и Вие така разсъждавате нали?  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Господин Председател, имаме и колегите помнят, твърде е прясно от миналия 
месец, в Протокола имаме записани три гласувания. А ние направихме две. Едното беше 
6 гласа ЗА, и останалите ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. Другото предложение, което гласувахме на 
г-н Кьосев, Вие го подложихте странно защо на прегласуване – беше 15 на 10 ли, какво 
беше. А в протокола сега се е появило трето гласуване, което ние не сме правили, на 
което ние утвърждаваме внесената докладна. Не знам Вие как подписвате тези 
протоколи, но за мен това нещо и аз отправям от тоя микрофон апел към поповската  
прокуратура, че това е злоупотреба с нашето присъствие в ОбС.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Г-н Димитров, Вие имате прекалено много енергия за да уведомявате всякакъв 
вид институции. И дали е Комисия по конфликт на интереси, дали е Прокуратура, дали е 
нещо друго. Не знам, но аз нямам притеснения по това да бъда проверяван.  
  Същността на решението, което взехме беше ли това, или не е това? Това ли е 
решението, което предложите Вие?  
  Искам да Ви кажа, че в момента това решение на ОбС Попово е обжалвано от г-
жа Денева пред Административен съд Търговище, не е влязло в сила и най-вероятно 
докато не се произнесе съда, който е най-актуалната институция по това решение, ние 
нямаме думата.  
Димитър Димитров – общински съветник 
  Имаме ли решение? 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Нека съда да прецени имаме ли решение. Защото то е отишло в АСъд Търговище.  
По същността на това, което решихме имаме ли някакви противоречия? По същността на 
това, което решихме.  
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Уважаеми дами и господа, господин Председателю, искам да задам само един 
въпрос. Нормално ли е да има разлика между аудио записа и протокола от заседанието? 
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Не, не е нормално.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 ….Това е грубо показване на демокрацията ……………в този ОбС, което 
наблюдаваме от година и два месеца. И от Вас, лично от Вас………… / общинският 
съветник не говори на микрофон/ 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да, благодаря г-н Димитров, Вие за това се постарахте много добре да разберат 
навсякъде където е възможно по всички институции в страната да се разбере това нещо. 
Постарахте се. Да видим те какво ще се произнесат. Защото не сте Вие човека, който ще 
каже дали е така или не е. 
 Така, колеги, явно имате притеснения на това решение, което е направено. Аз Ви 
казах, в момента това решение е в Административен съд Търговище. От тук насетне 
каквото и да се случва в Административен съд Търговище, това решение ще бъде прието 
или не, ако трябва, ако прецените, че не сме го гласували правилно или не е в унисон с 
това, което Вие решихте и ако съда реши нещо друго, ние ще го поставим на 
прегласуване или ще го решим по някакъв друг начин. Ще го решим, каквото 
предложите Вие това ще направим. В момента обаче не мисля, че е обект на обсъждане 
това нещо. Ние в момента сме в нова сесия, какво искате да направим с това решение? 
След като го поставяте на обсъждане.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Защо я няма като докладна в днешния дневен ред?  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Защото не е представен протокол от комисията ? Комисията не е заседавала, тъй 
като г-жа Денева обжалва това решение. Тя не е заседавала наново. И докато не заседава 
аз как да внеса предложение ново в дневния ред ? От къде да го извадя? Нали трябва да 
има заседание на комисията. Обжалва се същността на това решение. Кажете ми какво 
решение има на това, което в момента Вие ме питате? Така. Не мисля, че има някакъв 
правилен ход на това, което в момента предлагате. Решение няма, защото не е внесено 
предложение, докладна няма по същата логика. От тук насетне какво да направим - да 
спрем настоящото заседание? Какво предлагате? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Предлагаме да Ви светне лампичката и да спрете да си правите каквото си искате, 
защото и това да подпишете такъв протокол, то тогава как ще издържи нашето решение 
в съда, след като г-жа Денева го обжалва, след като Вие сте създали предпоставки да се 
случи това обжалване. След като ние нямаме реално такова решение. А имаме решение, 
което и Вие гласувахте, а казахте, че не си спомняте предните членове на комисията, 
които са, ама се оказва, че и Вие сте в тази комисия 2011 – 2015 г. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
  Моля, я по внимателно и изказванията г-н Димитров. Много внимателно с 
изказванията, защото това го казвате на публично място. За кой път, и сега аз ще си 
търся наистина правата. Защото аз не съм бил никога в тази комисия и няма да бъда в 
тази комисия. Това, че пише Георги Петров Георгиев не означава, че съм аз.  
  Продължаваме нататък по дневния ред. Който е съгласен с така прочетения 
дневен ред, да стане дневен ред на днешното заседание, моля да гласува. 

 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     28 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 
 

Дневния ред се приема. 



5/37 
 

Преминаваме към работа по първа точка. 
Искрено Ви се възхищавам на енергията, с която успявате да сътворите във всяко 

едно заседание някакъв вид хаос, вярвайте ми, искрено се възхищавам на това. 
 Продължаваме нататък. 
1.Одобряване на Бюджетна прогноза за периода 2018 – 2020 г. на Община 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 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 21 февруари в 12 часа в пълен състав с 
участие на представители на общинска администрация. С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ 
СЕ комисията подкрепя предложението за решение.  Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 На редовно заседание на нашата комисия  на 20.02 от 13 часа, в пълен състав  с 
четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и 
бюджет, местни данъци и такси“. 
   Сюлейман Лешков – общински съветник  

Нашата комисия на редовно заседание на 21 февруари от 16 часа заседава в 
четиричленен състав и с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение да стане решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Адв. Любомир Гущанов – общински съветник 
 На редовно заседание проведено на 22 февруари 2017 г. от 15 часа нашата комисия 
заседава в пълен състав. С два гласа ЗА и два гласа ПРОТИВ не подкрепя проекта за 
решение. Аз съм подал декларация. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев- общински съветник 
 Нашата комисия заседава вчера в 11.30 часа в пълен състав и с присъствие на 
служители от общинска администрация. С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ нашата 
комисия подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Ще зачета проекта за решение по тази точка: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за 

публичните финнаси, т. 2.1.5 н) от Решение №37/19.01.2017 г. за Бюджетната 
процедура за 2018 г. на Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 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 и Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за 
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-
2020 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно 
Приложение №8 Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и 
на разходите за местни дейности към Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство 
на финансите.  

2. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 
раходи за периода 2018–2020 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а към 
Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози 
на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство на финансите. 

3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и 
разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на Община Попово съгласно 
Приложение №6г към Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство на финансите. 

4. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от 
Кохезионния и структурните фондове за периода 2018-2020 г., съгласно Приложение 1а и 
прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, 
съгласно Приложение 1б. 

5. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за 
периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната 
година. 

6. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за 
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018-2020 г. на "МБАЛ-Попово" 
ЕООД съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство 
на финансите. 

7. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2018-2020 г. 
на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/08.02.2017 
г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 
г. на Министерство на финансите. 

8. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване 
на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения 
по нови договори за заеми за периода 2018–2020 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно 
Приложение №6в към Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство на финансите. 

9. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за 
периода 2018-2020 г. 
 

Колеги, имате думата за въпроси. 
 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Аз имам един въпрос относно МБАЛ – Попово и той е по-точно към Антон Стоянов. 
Въпроса е свързан с това – какъв е общия размер на задълженията към 31.01.2017 г. ми е 
първия въпрос и вторият въпрос е каква е общата стойност на имуществото на болницата 
към същата дата?  
Антон Стоянов – главен счетоводител на МБАЛ - Попово 
 Аз съм подготвил данни към 8 февруари 2017 г. относно задълженията на МБАЛ 
– Попово. Задълженията за заплати към февруари 2017 г. са в размер на 38 600 лева, 
медикаменти 107 500 лева, ел. енергия – 27 000 лева, задължения за абонамент 
поддръжка медицинска апаратура – 33 000 лева, задължения за газ и ВиК услуги – 8 000 
лева, други външни услуги – 40 000 лева. По договор за енергийна ефективност 1 808 
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хиляди лева. Това са основния размер на задълженията в момента. В почти същия размер 
те са към 31.12.2016 г.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Джамбазов, това удовлетворява ли Ви като отговор?  
Никола Джамбазов – общински съветник 
 ……………/общинският съветник не говори на микрофон/ 
Антон Стоянов – главен счетоводител на МБАЛ - Попово 
 Ами 2 322 хиляди лева по балансова стойност.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Други въпроси или предложения касаещи бюджетната прогноза? Заповядайте.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз, винаги поставям въпроса за поповската болница на всяка една сесия и получавам 
и отговори, и имам въпроси свързани с приложение 6“б“ и приложение 6 „в“ и сумите, които 
са включени в тези приложения, но искам малко пред история и да внеса малко яснота. 
Понеже в предната сесия през месец януари говорихме за бюджета, което е свързано тези 
прогнози, които днес ще гласуваме, там д-р Веселинов ми отговори – цитирам дословно „ на 
г-н Кънев, аз не знам защо казахте ….дела, ние такива дела не водим, но има дела, които ние 
спечелихме на първа инстанция в Търговищки съд срещу фонд за енергийна ефективност, 
които бяха завели дело за иск на основание дълга на болницата за санирането. Спечелихме 
на първа инстанция, със сигурност няма да се откажа. Ще продължим делата и това е 
причината да не залагаме в бюджета на болницата средства, които трябва да разплащаме 
дълга. Аз и друг път съм Ви обяснил, че първа инвестиционна банка и Европейската банка 
заявиха, че нямат претенции към дълга на поповската болница, а и със спечелването сега с 
Енергийния фонд сега на първа инстанция делото, не мога да Ви кажа дали ще има още 
искане към общинската болница. Дано няма повече за разплащане на дълга и да се разминем. 
Това е една от причините да не залагаме средства в бюджета за разплащане преди да сме 
осъдени. “ 
 Направих си труда да разгледам много обстойно определението от 20.01.2017 г. на 
Търговищкия окръжен съд. Да, спечелили сте време, но не знам делото дали сте го 
спечелили, защото се отменя протоколно определение и се прекратява производството по 
търговско дело № 80 от 2016 г. Но тук се натъкнах на нещо много интересно, което ми 
направи впечатление и което така ще отправя и въпрос към представителя на болницата. 
Защо не ни е уведомил до сега? Значи – имаме писмо с вх. № 94-09-06/21.01.2016 г, в което 
поповската болница е уведомена от Европейската банка за възстановяване и развитие, че 
банката е пристъпила към изпълнение върху съществуващи и бъдещи парични вземания на 
фонда по договор за особен залог за вземане на фонда в размер на 1 594 034 лева и 51 ст. Без 
ДДС, възникнал от горецитирания договор за инженеринг от 22.02.2011 г. , който договор е 
залог и е вписан в регистъра за залозите. Значи във връзка с обявяване на сключени между 
банката и фонда договори за кредит, за предсрочно изискуеми поради неизпълнение банката 
е пристъпила към изпълнение на заложеното вземане с оглед на което уведомява ответника, 
тоест поповската болница да преустанови всички плащания към фонда и незабавно плати 
размера на оставащите парични задължения на посочения в писмото депозитар по 
посочената банкова сметка. Като, в определението е записано, че тези факти не се оспорват 
от страните. 
 Също така има и едно уведомление № 306409 от 08.01.2016, в което е приложен 
един списък за вземанията, в който под № 26 е включено вземането на поповската 
болница в размер на 1 594 034 лева и 51 ст. Значи, аз смятам, че некоректно ни беше 
казано, че Първа инвестиционна банка и Европейската банка нямат претенции към 
дълга, напротив, те имат претенции и казват, че незабавно трябва да платим размера на 
оставащите задължения. И още нещо, което вече забелязвам в няколко определения на 
дела, които община Попово води. Странно как общината или сега болницата са 
забравили да представят доказателство за заплащане на договореното адвокатско 
възнаграждение и поради тази причина искането за присъждане на разноски е 
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неоснователно. Същото нещо беше и с делото с МРР, където слава богу Община Попово 
го спечели, но там по същия начин адвокатски хонорари от 41 хиляди лева не бяха 
представени необходимите документи, че е платен адвокатски хонорар, и от там 
Общината загуби 41 хиляди лева. Да. От всичко казано до тук моят въпрос към 
представителите на болницата, а пък ако иска и г-н Кмета може да ми отговори  какви 
действия са предприети от болницата след получаването на това входящо писмо 94-09-
06 от 21.01.2016 г. и по-нататък – какво касаят сумите, които са включени в бюджетната 
прогноза в приложение 6 „б“ и 6 „в“ , където виждаме, че в приложение 6 „б“ до 2020 г. 
виждаме, че имаме да плащаме 1 703 хиляди лева, и ако това са задълженията по 
санирането, нали ако ние не ги платим и продължаваме да ги залагаме 1 703 хиляди лева 
ние имаме неплащане и те генерират лихви, дълг и т.н., а четири години подред са 
посочени 1 703 хиляди, а в приложение 6 „в“ са посочени едни 24 000 лева на година, 
които на мен не ми стана ясно това за санирането на болницата ли са, защото те са 
24 000 по договор на месец, а не са за година. Та, моля да ми отговорите на тези въпроси. 
Аз считам, че това прогнозно одобряване на бюджета, прогнозната, от общината се гледа 
много несериозно. Значи и в комисиите, аз смятам, че това е, нашите бъдещи стъпки се 
начертават по този начин, а виждаме едни нахвърлени цифри, които казват, ами те може 
да се променят, може да стане не знам си какво, което мен лично ме притеснява. Аз 
смятам специално подхода към поповската болница ние винаги говорим на всяко 
заседание, че трябва програма за оздравяване и не знам си какво, но не ги виждам в тази 
бюджетна прогноза тези неща да се случва. Благодаря Ви.  
Антон Стоянов – главен счетоводител на МБАЛ - Попово 
 По отношение на цифрите посочени в двете приложения мога да кажа следното: 
Това е една прогноза, която се прави на база евентуални приходи и разходи. Аз лично не 
виждам от собствените приходи на болницата как този дълг ще се погаси. Съответно съм 
го посочил в тези приложения. След като няма плащания по този договор за ефективност 
се трупат лихви. Лихвите са 0.5% върху месечната вноска. Умножено по 12 месеца, 
около 24 хиляди лева е. По отношение възнаграждението на юриста искам да кажа, че 
доказателства не са представени, тъй като към момента на делото ние не бяхме 
заплатили хонорара на юриста. Говоря за 2016 г. за делото. Заради това нямаше как да 
представим доказателства, че на юриста е изплатено съответното възнаграждение. Не е 
направено умишлено, нямахме финансов ресурс и не сме платили.  
 По отношение на другите въпроси. След получаване на известията от 
Европейската банка за развитие ние сме запознали юристите и съответно Общината и 
сме действали по правен ред.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров удовлетворява ли Ви този отговор?  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Удовлетворява ме, то момчето какво да каже. Той който трябва да отговори не 
отговаря, така че . 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Слушам Ви. Други въпроси касаещи докладната, има ли? Няма. В такъв случай 
преминаваме към гласуване на решението по точка Първа. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ПРОТИВ 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 
 3. Ганка Радева Колева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА 
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА 
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА 
 7. Димитър Кънев Димитров   ПРОТИВ 
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 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Костадин Иванов Димитров   ЗА 
 13. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 14. Любомир Иванов Гущанов   НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА 
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА 
 17. Никола Тошков Джамбазов            ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 18. Николай Цонев Черкезов   ОТСЪСТВА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 
 21. Пламен Георгиев Величков            ЗА 
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ПРОТИВ 
 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         -        19 
   ПРОТИВ       -      3 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      5 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 231     
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 83, ал. 2 от Закона за 
публичните финнаси, т. 2.1.5 н) от Решение №37/19.01.2017 г. за Бюджетната 
процедура за 2018 г. на Министерски съвет, чл. 16, ал. 5 и ал 6 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 и Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за 
подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-
2020 г. на Министерство на финансите, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
1. Одобрява Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от 

местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Попово съгласно 
Приложение №8 Прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и 
на разходите за местни дейности към Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство 
на финансите.  

2. Одобрява Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 
раходи за периода 2018–2020 г. на Община Попово съгласно Приложение №1а към 
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Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози 
на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство на финансите. 

3. Одобрява Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за нов дълг) и 
разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г. на Община Попово съгласно 
Приложение №6г към Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство на финансите. 

4. Одобрява Прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от 
Кохезионния и структурните фондове за периода 2018-2020 г., съгласно Приложение 1а и 
прогноза за сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна агенция, 
съгласно Приложение 1б. 

5. Одобрява Прогноза за приходите и разходите на "МБАЛ-Попово" ЕООД за 
периода 2018-2020 г. и за активите и пасивите им към 31 декември на съответната 
година. 

6. Одобрява Прогноза за намерения за поемане на задължения чрез договори за 
финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018-2020 г. на "МБАЛ-Попово" 
ЕООД съгласно Приложение №6а към Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и 
представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство 
на финансите. 

7. Одобрява Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи 
договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за периода 2018-2020 г. 
на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно Приложение №6б към Указания БЮ №1/08.02.2017 
г. за подготовката и представянето на бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 
г. на Министерство на финансите. 

8. Одобрява Прогноза на разходите на начислена основа за лихви по обслужване 
на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за поемане на задължения 
по нови договори за заеми за периода 2018–2020 г. на "МБАЛ-Попово" ЕООД съгласно 
Приложение №6в към Указания БЮ №1/08.02.2017 г. за подготовката и представянето на 
бюджетните прогнози на ПРБ за периода 2018-2020 г. на Министерство на финансите. 

9. Одобрява Доклад за средносрочната бюджетна прогноза на Община Попово за 
периода 2018-2020 г. 
 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост в община Попово през 2017г. Одобряване на оценки за продажба на 
недвижими имоти и сглобяеми къщи като материали. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
 Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение. 
 Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и 
бюджет, местни данъци и такси“. 
   Сюлейман Лешков – общински съветник  

Нашата комисия  с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане 
решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги зачитам проекта за решение: 
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На основание чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 
35, ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

       1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост в община Попово през 2017год., раздел ІІІ, т.Б - І с: Имот №000686 по КВС 
на с.Водица – спортен терен 
            2.Одобрява начална продажна цена :  
          - 3 460 лева за УПИ І от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ 1080 
кв.м. собственост на Общината по АОС 1143. Цената е без ДДС.  
        -  39 790 лева за имот №000686 по КВС на с.Водица – спортен терен с площ 24.867 
дка. собственост на Общината по АОС 13029. 
        - 1 796 лева за дюкянско помещение находящо се в кв.18 по регулационния план на 
с.Априлово, собственост на Общината по АОС 717. 
       - 1 620 лева за къща от олекотени панели № 1 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1 620 лева за къща от олекотени панели № 11 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1 640 лева за къща от олекотени панели № 15 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1 360 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали находяща 
се в  с.Манастирца. Цената е без ДДС. 
       

Имате думата за въпроси. Заповядайте г-н Гущанов.  
 
Любомир Гущанов – общински съветник 

Моят въпрос е свързан с този имот, който е в с. Водица. Доколкото си спомням на 
предходната или на по-миналата сесия ставаше въпрос, когато го променихме от 
публична в частна собственост бях попитал ще се търсят ли възможности по Закона за 
публично частното партньорство, който разбира се е в процес на отмяна, но той е 
корпориран в новия Закон за концесиите, който надявам се да влезе в сила като бъде 
преодоляно ветото на президента. Та въпроса ми е следния – ще се търси ли възможност 
за публично частно партньорство, защото лично мое мнение е, че по този начин бихме 
постигнали по-голяма стойност от самия имот и отколкото да вървим на продажба. 
Благодаря.  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Какво да кажа, евентуално. Приема го ОбС публично частното партньорство. ОбС 
одобрява, приема, предлага. Предложи ти. Предложи следващата сесия една точка и 
докладна за публично частно партньорство.  
Любомир Гущанов – общински съветник 
 …../общинският съветник не говори на микрофон/ 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

РЕШЕНИЕ № 232 
 
На основание чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 

35, ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

       1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост в община Попово през 2017год., раздел ІІІ, т.Б - І с: Имот №000686 по КВС 
на с.Водица – спортен терен 
            2.Одобрява начална продажна цена :  
          - 3 460 лева за УПИ І от кв.71 по регулационния план на с.Медовина с площ 1080 
кв.м. собственост на Общината по АОС 1143. Цената е без ДДС.  
        -  39 790 лева за имот №000686 по КВС на с.Водица – спортен терен с площ 24.867 
дка. собственост на Общината по АОС 13029. 
        - 1 796 лева за дюкянско помещение находящо се в кв.18 по регулационния план на 
с.Априлово, собственост на Общината по АОС 717. 
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       - 1 620 лева за къща от олекотени панели № 1 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1 620 лева за къща от олекотени панели № 11 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1 640 лева за къща от олекотени панели № 15 с площ 55 кв.м., като материали 
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1 360 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали находяща 
се в  с.Манастирца. Цената е без ДДС. 
       
Преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
3.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелини в земя от общински 
горски територии. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 По точка 3 нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Зачитам проекта за решение: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 69, ал. 2, т. 3 от Закона за горите,  чл. 24 от 
Правилника за прилагане на закона за горите, чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за 
пчеларството и чл. 8,ал. 6 от Наредбата за определяне на базисните цени при 
отдаване под наем  на  общинско имущество на Общински съвет гр. Попово,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на 
пчелин с площ от 0.1 ха /1 дка/за срок от десет години върху земя от общински 
горски територии на лицето Христо Добринов Христов от гр.Попово, ул. „Изгрев” 
№1 в землището на с. Горица ЕКАТТЕ 16081, за устройване на пчелин в  отдел 334 
“ц”,попадащ в имот 078001 ,целия  с площ 77.243 дка по КВС на с.Горица с АОС 
№2967/07.11.2003 год и определя цена за предоставяне на право на ползване - 25 
лева/дка/на година. 
2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договори за учредяване на 
възмездно право на ползване върху недвижим имот– земя от общински горски 
територии. 

 
Имате думата за въпроси.  
 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Не е въпрос, по-скоро препоръка. Добра практика имаше в миналия ОбС към 
докладната записка на човека, който иска да учреди право на ползване на такъв имот 
прилагахте скица, което според мен беше изключително правилно, защото предаваше 
така една индивидуална представа къде може да се намира този имот. Предполагам, че 
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всички ще се съгласят, но поляна на сред гората до Горица на никой нищо не му говори. 
За това, ако може от тук нататък да прилагат по една скица.  
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Само да кажа, че скица трябва да има приложена към комисията, така че могат да 
я представят и в комисиите. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре, ето уточнението е направено. Други въпроси има ли към докладната ? 
Няма. Преминаваме към гласуване на предложението за решение. Който е съгласен с 
така направеното предложение за решение, моля да гласува. 
 
Гласуваме ПОИМЕННО : 

 
 1. Бойко Радев Атанасов    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            ЗА 
 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 № 233    
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 
и местната администрация, чл. 69, ал. 2, т. 3 от Закона за горите,  чл. 24 от 
Правилника за прилагане на закона за горите, чл. 11, ал.1 и ал.2 от Закона за 
пчеларството и чл. 8,ал. 6 от Наредбата за определяне на базисните цени при 
отдаване под наем  на  общинско имущество на Общински съвет гр. Попово,   
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на 
пчелин с площ от 0.1 ха /1 дка/за срок от десет години върху земя от общински 
горски територии на лицето Христо Добринов Христов от гр.Попово, ул. „Изгрев” 
№1 в землището на с. Горица ЕКАТТЕ 16081, за устройване на пчелин в  отдел 334 
“ц”,попадащ в имот 078001 ,целия  с площ 77.243 дка по КВС на с.Горица с АОС 
№2967/07.11.2003 год и определя цена за предоставяне на право на ползване - 25 
лева/дка/на година. 
2. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договори за учредяване на 
възмездно право на ползване върху недвижим имот– земя от общински горски 
територии. 

 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
4.Определяне на площи за специализирана фуражна база върху общински земи и 
гори в горските територии на Община Попово.  
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 Тъй като двете точки са идентични ще докладвам становището по 4 и 5 точка. С 
по пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя двете предложения.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 И аз ще докладвам и по двете точки. И по точка 4 и по т. 5  нашата комисия с по 5 
гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Само по т. 5 бяхме говорили да се съобрази 
докладната с нормативната уредба.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да като стигнем до там ще коментираме. Сега сме на 4 точка. 
 
 Зачитам Ви проекта за решение по тази точка: 
 

На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и 
опазване на дивеча  и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

1.Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията по 
ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски територии във 
землището на с.Еленово, общ.Попово както следва: 
 
№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         номер на имота 
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1.           дивечова нива       под язовира             194                    8                       91                 112005,112003 
2.           дивечова нива       маковската              184                    1                       72                 110003,110009 
3.           дивечова нива       газопровода             182                    8                      11                  109007 
4.           дивечова нива       пътя за маково        185                    2                       63                 110001 
5.           дивечова нива       мешето                     185                   3                     177                 110001 
6.           дивечова нива       солуджака                186                   5                       15                 110011 
7.           дивечова нива       солуджак просека   186                   1                       24                 110011 
8.           дивечова нива       маковска просека    187                   2                       12                 110003 
9.           дивечова нива       маковската               187                   1                         2                 110008 
10.         биотехнически      мешето                     185                   3                    чакала      
              съоръжения           солуджака                186                   5                    чакала 
                                              маковското              184                   7                    чакала 
 
              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 3бр.-чакала 
 

 
Имате думата за въпроси касаещи докладната записка. Не виждам. Преминаваме 
към гласуване. 
Който е съгласен с направеното предложение за решение моля да гласува.  

 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ОТСЪСТВА 
 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   ЗА             
 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 
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 Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 234  
               

На основание чл. 49 ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за лова и 
опазване на дивеча  и във връзка с чл.21,ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

1.Определя площите за специализирана фуражна база по предложение на комисията по 
ловно стопанство към ТП ,,Черни Лом’’ гр. Попово, в общински горски територии във 
землището на с.Еленово,общ.Попово както следва: 
 
№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         номер на имота 

1.           дивечова нива       под язовира             194                    8                       91                 112005,112003 
2.           дивечова нива       маковската              184                    1                       72                 110003,110009 
3.           дивечова нива       газопровода             182                    8                      11                  109007 
4.           дивечова нива       пътя за маково        185                    2                       63                 110001 
5.           дивечова нива       мешето                     185                   3                     177                 110001 
6.           дивечова нива       солуджака                186                   5                       15                 110011 
7.           дивечова нива       солуджак просека   186                   1                       24                 110011 
8.           дивечова нива       маковска просека    187                   2                       12                 110003 
9.           дивечова нива       маковската               187                   1                         2                 110008 
10.         биотехнически      мешето                     185                   3                    чакала      
              съоръжения           солуджака                186                   5                    чакала 
                                              маковското              184                   7                    чакала 
 
              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 3бр.-чакала 
 

 

Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Предоставяне на земи /дивечови ниви/, общинска собственост  за специализирана 
фуражна база  на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр.Попово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата на вносителя да обясни за тази корекция, която е коментирана в 
комисията.  
Кольо Колев – главен юрисконсулт при община Попово 
 По точка 5 направихме нужната корекция вчера на заседанието на комисията на 
адв. Гущанов. Сега пред Вас е раздадено новото копие. Заменили сме от старата 
докладна – предоставяне на земи /дивечови ниви/, общинска собственост за 
специализирана фуражна база на ТП ДЛС „Черни Лом“ Попово – да се чете Отдаване 
под наем на земи /дивечови ниви/, общинска собственост за специализирана фуражна 
база на ТП ДЛС „Черни Лом“ Попово.  
 В решенията сме изменили: 
Точка 2  Определя цена на правото на ползване от 25/двадесет и пет/ лв/дка. без ДДС 
годишно за земя/дивечови ниви/  
Точка 3. Дава съгласие за поставяне и изграждане на биотехническо  съоръжение 
/чакало/ - 3 бр. в земите по т. 1  
И точка 4. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за наем на земи от 
общински горски територии с ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово за срок от 11 / 
единадесет/ месеца. 



18/37 
 

Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 
Благодаря на г-н Колев. И в първа точка – пак има промяна – отдаване под наем 

вместо – учредява възмездно право на ползване .  Ясно, ли е, раздодахме Ви променената 
докладна, с текста, който трябва да гласуваме в момента. Имате думата за въпроси.  
Любомир Гущанов – общински съветник 
 На мен въпроса ми е към юристите, аз го зададох и навън. Трябваше да уточним 
нещо допълнително и въпроса ми е следния: Тъй като е наем, няма ли да влезем в 
противоречие с приетата септември месец, ако не ме лъже паметта миналата година 
Наредба – изменение в Наредбата за базисните цени за наем на вещи – общинска 
собственост, където е казано, че  земеделските земи в землището на Еленово, цената е 45 
лева? Ето такъв ми е въпроса, дали няма да влезем в противоречие с този текст? 
Благодаря.  
Кольо Колев – главен юрисконсулт при община Попово 
 Единственото, което мога да кажа, че не сме в противоречие, тъй като предишния 
път с решение № 69 от 31.03. сте взели решение, че 25 лева дка, определяте цената. 
Смятам, че това е достатъчно основание отново да определите същата цена от 25 лева на 
дка.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Аз не съм юрист, но мисля, че цената от 45 лева, мисля, че е за обработваема земя, 
а тук не обработваме земя. Използваме я за фураж на животните, така че, мисля, че няма 
проблем.  
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово 

Благодаря Ви много. Аз също съм на същото мнение. Радвам се, че някой друг го 
сподели преди мен.  

Имаме ли други становища по тази точка, други въпроси? Имаме ли? Нямаме. 
Гласуването по тази точка е поименно.Който е съгласен с така направеното предложение 
за решение, моля да гласува. 
 
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   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   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА   
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА    
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 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 -     1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 235                    
 

На основание чл. 47 ал. 3 от НРПУРСОИ, чл. 43 ал. 3 т. 2 от ЗГ, чл. 49 ал. 3 от 
ППЗЛОД и във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Отдава под наем земи от общински горски територии в землище на с.Еленово в размер 
на 467дка. за срок от единадесет месеца  на ТП ДЛС ,,Черни Лом’’ гр. Попово както 
следва: 
 
№           наименование             местност           отдел           подотдел          площ дка         номер на имота 

1.           дивечова нива       под язовира             194                    8                       91                 112005,112003 
2.           дивечова нива       маковската              184                    1                       72                 110003,110009 
3.           дивечова нива       газопровода             182                    8                      11                  109007 
4.           дивечова нива       пътя за маково        185                    2                       63                 110001 
5.           дивечова нива       мешето                     185                   3                     177                 110001 
6.           дивечова нива       солуджака                186                   5                       15                 110011 
7.           дивечова нива       солуджак просека   186                   1                       24                 110011 
8.           дивечова нива       маковска просека    187                   2                       12                 110003 
9.           дивечова нива       маковската               187                   1                         2                 110008 
10.         биотехнически      мешето                     185                   3                    чакала      
              съоръжения           солуджака                186                   5                    чакала 
                                              маковското              184                   7                    чакала 
 
              ОБЩО                                                                                                    467дка. и 3бр.-чакала 

 
 2.Определя цена на правото на ползване от 25/двадесет и пет/ лв/дка. без ДДС годишно 
за земя/дивечови ниви/  
3. Дава съгласие за поставяне и изграждане на биотехническо съоръжение /чакало/ - 3 бр. 
в земите по т. 1  
 4. Възлага на Кмета на Община Попово да сключи договор за наем на земи от общински 
горски територии с ТП ДЛС „Черни Лом“ гр. Попово за срок от 11 / единадесет/ месеца. 
 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Промяна в одобрения годишен план за ползване на дървесина от горските 
територии на Община Попово през 2017 г. и одобрение за начина на ползване на 
дървесина от общински горски територии от годишен план за 2017 год.  
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
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 Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Нашата комисия по т. 6 с два гласа ЗА и трима ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя 
проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Зачитам проекта за решение: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка  чл. 7, 

ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 
дървесина и недървесни горски продукти и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Договора за 
предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски територии, 
сключен на 16.02.2015г., Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1. Одобрява променен Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от 
общинските горски територии на Община Попово през 2017 г. в размер на 11 625 пл.куб. 
м. дървесина. 
  
 Приложение:  

1. Годишен план за ползване на дървесина; 
2. Обяснителна записка.  
 
Имате думата.  

Никола Джамбазов – общински съветник  
Прави ми впечатление, че в Обяснителната записка на инж. Гогов навсякъде се 

използва друга терминология. Лежаща и стояща маса. Маса, а тук имаме плътен 
кубически метър. Кое е по-правилно? Ако е по-правилно нека така да бъде записано във 
формулировката. 
Илиян Илиев – общинска администрация 
 Става въпрос за лежаща маса в метри кубични плътна дървесина. Ако искате да 
Ви кажа с две думички за какво става въпрос и да предположим другите въпроси. Става 
въпрос за един подотдел, който е започнат през миналата година 2016, от годишния план 
за 2016 г., но не е довършен. Целият отдел е с маркирана лежаща маса 749 м. куб. 
дървесина, а в същото време има отсечени 190 кубика дървесина. И Наредба № 8 за 
сечище предвижда ежегодното планиране на съждения за сеч на държавни гори или на 
общини, сечта, която предходната година не е приключила да бъдат приоритетни. И за 
това този отдел го вмъкват колегите от Държавната Дивечовъдна станция за този план, а 
се вади един друг отдел, който няма да се сече тази година, който е маркиран.  
Никола Джамбазов – общински съветник  
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 Може би искахте да бъде зададен въпроса защо идва разликата в кубичните, мен 
това в момента не ме интересува. Интересува ме, защо при положение, че инж. Гогов, 
който според мен е компетентното лице, е написал лежаща маса куб. метра – 11 625, а 
ние в нашето решение пишем плътни кубични метра. Не би ли трябвало да е 
съкращението да е лежаща маса? Това ми беше въпроса. 
Илиян Илиев – общинска администрация 
 Лежащата маса е действително добитата дървесина, която ще се отсече и ще бъде 
на фигури. Тук се приспада вършината, дефакто отпада от дървесината. За това става 
въпрос. Да, може би в самото решение е трябвало да се упомене 11 625 пл. куб. м. 
дървесина лежаща маса. В решението предлагам да се запише: 11 625 пл. куб. м. 
дървесина лежаща маса. Ако може, както е по плана, да! 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Мисля, че това го уточнихме. Други въпроси? 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Както го е записал г-н Гогов, така да бъде и в докладната записка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Имаше предложение за редакция, което е достатъчно удачно. Има ли други 
въпроси или да предложа за гласуване предложението за промяна в решението.  

Подлагам на гласуване предложението: 
Одобрява променен Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от 
общинските горски територии на Община Попово през 2017 г. в размер на 11 625 
пл.куб. м. дървесина, лежаща маса. 

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува: 
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   23 
   ПРОТИВ   -     1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4 
 

Предложението се приема ! 
 
Преминаваме към гласуване на цялото решение, а именно:  
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка  чл. 7, 

ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 
дървесина и недървесни горски продукти и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Договора за 
предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски територии, 
сключен на 16.02.2015г., Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1. Одобрява променен Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от 
общинските горски територии на Община Попово през 2017 г. в размер на 11 625 пл.куб. 
м. дървесина, лежаща маса. 
  
 Приложение:  

1. Годишен план за ползване на дървесина; 
2. Обяснителна записка.  
 
 Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува: 
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ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   24 
   ПРОТИВ   -     1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     3 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 236            
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка  чл. 7, 
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в 
горските територии – държавна и общинска собственост и за ползване на 
дървесина и недървесни горски продукти и чл. 4, ал. 2 и ал. 3 от Договора за 
предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски територии, 
сключен на 16.02.2015г., Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1. Одобрява променен Годишен план за ползване на дървесина от земи и гори от 
общинските горски територии на Община Попово през 2017 г. в размер на 11 625 пл.куб. 
м. дървесина, лежаща маса. 
  
 Приложение:  

3. Годишен план за ползване на дървесина; 
4. Обяснителна записка.  

 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград.  
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
 Ще Ви зачета проекта за решение, след което ще Ви дам думата за въпроси, ако 
има такива. 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 
198б, т. 2 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1. Определя за представител на Община Попово на редовно заседание на 
07.03.2017 г. на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград – кмета на Община Попово 
– д-р Людмил Веселинов, а при невъзможност на същия да участва, определя за 
представител на извънредното заседание Георги Георгиев – председател на Общински 
съвет Попово. 
 2. Община Попово приема годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 
2016 г.; 
 3. Община Попово приема отчет за изпълнение на бюджета на асоциацията по В и 
К за 2016 г.; 
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 4. Община Попово приема годишен финансов отчет на Асоциацията по В и К за 
2016 г. и приема решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна 
администрация Разград, раздел Асоциации В и К; 
 5. Община Попово преразглежда годишния общ размер на основните заплати на 
служителите на Асоциацията по В и К и взема решение за увеличаване на същите с 
1380,00 лв. /хиляда триста и осемдесет лева/ общо, считано от датата на приемане на 
бюджет 2017 г.; 
 6. Община Попово приема бюджет на Асоциацията по В и К за 2017 г. като 
определя приходната част на бюджета да е равна на 0,00 лева. При недостиг на средства 
в рамките на календарната година, Асоциацията по В и К запазва правото си да иска 
допълнително финансиране, чрез вноски на членовете, определени пропорционално на 
гласовете им в общото събрание след предварително съгласуване; 
 7. Община Попово съгласува  план за опазване на околната среда, включително 
план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за 
заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъци (включително 
утайки), свързани с предоставянето на услугите от В и К оператора „Водоснабдяване – 
Дунав” ЕООД, гр. Разград. След анексиране на договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните 
и канализационните услуги на основание чл. 2.2 – увеличаване на територията, чрез 
присъединяване на Община Кубрат и Община Завет, плана за опазване на околната среда 
следва да бъде допълнен с увеличаване на териториалния обхват (Община Кубрат и 
Община Завет), като следва да бъдат спазени разпоредбите на действащото право.  
 8. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощения 
представител да приема предложенията към същите за информация, а при необходимост 
да гласува с оглед запазване на интереса на Община Попово. 
 
 Давам думата за въпроси, ако има такива.  
 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Искам да попитам, по-скоро уточняващ ми е въпроса – кога е получено в Община 
Попово писмото, с което Ви уведомяват, че ще се провежда това общо събрание. На коя дата 
е получено? Това ме интересува. Благодаря. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Малко ми е трудно в момента да Ви отговоря. Това какво общо има в момента с 
докладната?  
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Има общо, че от датата на получаването на писмото, до провеждане на Общото 
събрание трябва да има най-малко 4 седмици. Това е, просто технически ми е въпроса.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Не мога точно в момента да Ви отговоря, трябва да проверим горе. Но те го 
спазват това обикновено като срокове и правила. Мисля, че е спазено. Въпреки, че в 
момента не мога да Ви кажа кога точно е получено, трябва да погледнем във входящата 
поща. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Един уточняващ въпрос. Какви са активите и наш представител участвал ли е при 
разпределение на активите в тази Асоциация? 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Активите бяха доста. В предния ОбС знам, че имахме докладна, в която се 
занимавахме с този въпрос, но в момента не мога да Ви отговоря и аз и г-н Кмета не 
може точно да Ви отговори какви са активите. Защото това е обширен въпрос, това не е 
нещо, което може да се каже с една дума. А иначе, имаше заседание на общински съвет и 
точка в заседание където упълномощихме кмета на общината да ги одобри и да подпише 
точно тези активи, с които влизаме в тази Асоциация по ВиК.  
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Хасан Хасан – общински съветни 
 От името на група съветници искам 15 минути почивка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Нека да приключим тази точка и тогава.  
Валентин Витанов – общински съветник 
 ………..представител на Общината, това означава ли, че продължаваме да 
работим с тази Асоциация? Имаше някакви информации, които касаеха смяна на 
доставчика. Също така, снощи пак е спирала водата, така че може би се появява 
проблем. Просто нямаше вода през нощта. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

Нямаме причина да променяме членството си. Нали трябва да вземем решение за 
членство на друго място тук в ОбС. Ние решение имаме за членство в тази Асоциация. 
Какво друго да кажа, ако има промяна тя трябва да е продиктувана с решение на ОбС за 
промяна на членството в друга Асоциация, а ти говориш предполагам за Търговищката 
асоциация, която не е учредена и я няма. Търговище няма Асоциация.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Други въпроси касаещи тази докладна има ли? Няма. Преминаваме към гласуване 
по точката. Гласуването е поименно. Който е съгласен с предложението за решение по 
тази точка, моля да гласува: 

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

ЗА    -   23 
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   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     3 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 237                     
 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 
198б, т. 2 и чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1. Определя за представител на Община Попово на редовно заседание на 
07.03.2017 г. на  Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав” ЕООД гр. Разград – кмета на Община Попово 
– д-р Людмил Веселинов, а при невъзможност на същия да участва, определя за 
представител на извънредното заседание Георги Георгиев – председател на Общински 
съвет Попово. 
 2. Община Попово приема годишен отчет за дейността на Асоциация по В и К за 
2016 г.; 
 3. Община Попово приема отчет за изпълнение на бюджета на асоциацията по В и 
К за 2016 г.; 
 4. Община Попово приема годишен финансов отчет на Асоциацията по В и К за 
2016 г. и приема решение за публикуване на същия на интернет страницата на Областна 
администрация Разград, раздел Асоциации В и К; 
 5. Община Попово преразглежда годишния общ размер на основните заплати на 
служителите на Асоциацията по В и К и взема решение за увеличаване на същите с 
1380,00 лв. /хиляда триста и осемдесет лева/ общо, считано от датата на приемане на 
бюджет 2017 г.; 
 6. Община Попово приема бюджет на Асоциацията по В и К за 2017 г. като 
определя приходната част на бюджета да е равна на 0,00 лева. При недостиг на средства 
в рамките на календарната година, Асоциацията по В и К запазва правото си да иска 
допълнително финансиране, чрез вноски на членовете, определени пропорционално на 
гласовете им в общото събрание след предварително съгласуване; 
 7. Община Попово съгласува  план за опазване на околната среда, включително 
план за собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за 
заустване на отпадъчни води и програма за управление на отпадъци (включително 
утайки), свързани с предоставянето на услугите от В и К оператора „Водоснабдяване – 
Дунав” ЕООД, гр. Разград. След анексиране на договора за стопанисване, поддържане и 
експлоатация на В и К системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителните 
и канализационните услуги на основание чл. 2.2 – увеличаване на територията, чрез 
присъединяване на Община Кубрат и Община Завет, плана за опазване на околната среда 
следва да бъде допълнен с увеличаване на териториалния обхват (Община Кубрат и 
Община Завет), като следва да бъдат спазени разпоредбите на действащото право.  
 8. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощения 
представител да приема предложенията към същите за информация, а при необходимост 
да гласува с оглед запазване на интереса на Община Попово. 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
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8.Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в  Община 
Попово за 2017 година.  
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев – общински съветник 
 На заседанието ни вчера, нашата комисия с пет гласа единодушно подкрепя 
проекта за решение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в 
Община Попово за 2017 г.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам Ви проекта за решение:  
 

На основание чл. 26а. ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и 
чл. 21, ал. 1, т. 12 от  ЗМСМА, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2017 г. 

 Имате думата за въпроси. Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с 
така направеното предложение за решение, моля да гласува. 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

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

РЕШЕНИЕ № 238                   
 

На основание чл. 26а. ал.1, ал.2 и ал. 3 от Закона за народните читалища и 
чл. 21, ал. 1, т. 12 от  ЗМСМА, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
Приема годишната програма за развитие на читалищната дейност в община 
Попово за 2017 г. 

 
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9.Освобождаване от длъжност на Обществения посредник на Община Попово. 
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов – общински съветник 
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 По точка 9 от дневния ред с пет гласа ЗА нашата комисия  подкрепя проекта за 
решение.  Правилника за дейността на Обществения посредник изисква с-но чл. 15 ал. 1 – 
Обществения посредник се освобождава предсрочно от ОбС при подаване на оставка пред 
ОбС. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Налице е такъв факт. Имаме подадена оставка от г-жа Денева като обществен 
посредник. Така, че предложението за решение по тази точка гласи следното:  

 
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилник за организацията и дейността 

на обществения посредник на Община Попово и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21а, 
ал. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Освобождава адв. Росица Денева от длъжността обществен посредник на Община 
Попово, поради депозирана оставка пред Общински съвет – Попово. 
 

Имате ли въпроси?  
 

Любомир Гущанов – общински съветник 
Пропуснах да уточня само, много се извинявам, че в чл. 16 е посочено, че в 

случаите на предсрочно прекратяване правомощията на Обществения посредник нов 
Обществен посредник се избира в срок от два месеца от влизане в сила на решението за 
прекратяване. Просто да го имаме в предвид, че трябва да пристъпим и към такава 
процедура.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Гущанов за уточнението. Това ще го решаваме, имаме 
двумесечен срок да видим как ще процедираме, защото знаете, че имаше най-различни 
предложения в тази връзка в предходните заседания. Други въпроси имаме ли? Ако няма 
преминаваме към гласуване. Едно уточнение само, за да бъде прието решението трябва 
да бъде гласувано от 2/3 мнозинство, което означава, че 20 човека трябва да са гласували 
ЗА.  

Който е съгласен с така направеното предложение да стане решение, моля да 
гласува: 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

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

РЕШЕНИЕ № 239                    
На основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилник за организацията и дейността 

на обществения посредник на Община Попово и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21а, 
ал. 4 от ЗМСМА, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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Освобождава адв. Росица Денева от длъжността обществен посредник на Община 
Попово, поради депозирана оставка пред Общински съвет – Попово. 
 
Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
10. Вземане на решение от ОбС гр.Попово за внасяне на предложение в 
Министерски съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на СЕДАТ 
СЕЗГИН САЛИЕВ. 
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 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението ОбС Попово да внесе 
предложение в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на Седат Сезгин Салиев.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Колева.Зачитам Ви проекта за решение: 
 

На основание чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите  и осигурителният 
стаж и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Общински съвет гр.Попово внася предложение в Министерски съвет за отпускане 
на персонална пенсия на СЕДАТ СЕЗГИН САЛИЕВ. 
 

Имате ли въпроси? Ако няма, преминаваме към гласуване. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

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

РЕШЕНИЕ № 240                     
 

На основание чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите  и осигурителният 
стаж и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Общински съвет гр.Попово внася предложение в Министерски съвет за отпускане 
на персонална пенсия на СЕДАТ СЕЗГИН САЛИЕВ. 
 
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  
11. Отчет на дейността на комисия по реда на чл. 58 от Правилник за 
организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, във връзка с Правилник за финансово подпомагане на 
брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на 
Община Попово. 
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Вносител: Никола Джамбазов – общински съветник 
 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 ни предлага да приемем Отчета за дейността на Комисията. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Любомир Гущанов – общински съветник  
 Ще докладвам и по двете точки 11 и 12. С 5 гласа ЗА нашата комисия по т. 11 и 
по т. 12 подкрепя проекта за решение. Само ще помоля в т. 12 да поправим една 
техническа грешка. Като дойде точката тогава ще кажа.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам проекта за решение: 

 
На основание чл. 58 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на 

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

РЕШИ 
 

 Приема отчета за дейността на Временната комисия за финансово 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Попово. 
 
 Имате думата за въпроси. 
 

Аз имам въпрос към г-н Джамбазов. Ако ми позволите, мислите ли, че комисията 
върши дейността за която бе изградена и какво трябва да се направи за да подобрим нейната 
дейност, защото явно има нужда от нея? 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, това е много резонен въпрос. В тази насока съм подал 
Докладна записка към председателя на ОбС за частична промяна на Правилника, защото към 
момента по този Правилник не могат да кандидатстват двойки, които имат намерение за 
финансиране на инвитро процедури. Но може би следващото събрание на ОбС ще влезе тази 
докладна записка, която разрешава на такива двойки да кандидатстват към този Фонд. 
Понеже се оказа, че потребността на населението е точно в тази насока – финансиране на 
инвитро процедури. Интереса на хората към изследвания, подпомагане за медикаменти, 
свързани с такива репродуктивни проблеми е нисък и може би с тази поправка, с това 
финансиране на инвитро процедурите, интересът на населението ще се засили към тази 
комисия и към тази услуга, която предлага Община Попово. И е реализирана благодарение 
на ОбС и на администрацията на Община Попово. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Джамбазов. Аз в тази връзка да кажа, че наистина има предложение 
от Ваша страна, което аз съм качил на сайта като докладна записка, може да бъде прегледано 
и който има предложение за промяна може да ги направи до следващата сесия. И се надявам 
да влезе тази докладна в следващото заседание на ОбС.  
 Имаме ли други въпроси, свързани с тази докладна? Ако нямаме, да преминем към 
гласуване. Гласуването по този точка е явно.  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   28 



30/37 
 

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

РЕШЕНИЕ № 241                    
 

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

РЕШИ 
 
 Приема отчета за дейността на Временната комисия за финансово 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на 
територията на Община Попово. 
 
Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12. Избор на комисия по реда на чл. 58 от Правилник за организацията и дейността 
на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 
във връзка с Правилник за финансово подпомагане на брачни и извънбрачни 
двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Попово.  
Вносител: Никола Джамбазов – общински съветник 
 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 така предложения избор на нова 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“ – искахте да направите 
някакво уточняващо предложение. 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Да. В точка 2 от решението – текста е – приема седемчленна временна комисия за 
срок „от“ е записано – да се поправи на „до“.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 За срок „до“ края на мандата на този ОбС. Има предложение на комисията, което 
подлагам на гласуване.  
Любомир Гущанов – общински съветник 
 ………………… общинският съветник не говори на микрофон. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре, предлагате да не го гласуваме. Добре. Да се надяваме, че няма да има 
тълкуване този път. Приемаме, че това е техническа грешка и се чете: Приема седем 
членна временна комисия за срок до края на мандата на този Общински съвет, 
считано от 01.03.2017 г. в състав:  
 Имаме ли въпроси ? Няма.  
 
 Предложението за решение има следния вид: 
 

На основание чл. 21 ал. т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 от Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и по реда на разпоредбите на чл. 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 от 
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същия Правилник и във връзка с раздел ІІ чл. 4 от Правилника за финансово 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията 
на Община Попово, Общинският съвет 

РЕШИ 
1. Освобождава седем членната временна комисия сформирана с решение № 48 

по Протокол № 5/25.02.2016 г. за срок от 12 месеца в състав:  
1. Никола Джамбазов – общински съветник Председател 
2. Бойко Атанасов – общински съветник Зам. Председател 
3. Дончо Дончев – общински съветник Секретар 
4. Петранка Габровска – общински съветник Член 
5. Сони Харизанов – общински съветник Член 
6. Илиян Станчев – общински съветник Член 
7. Костадин Димитров – общински съветник Член 

 
2. Приема седем членна временна комисия за срок до края на мандата на този 

Общински съвет, считано от 01.03.2017 г. в състав:  
1. Никола Джамбазов – общински съветник Председател 
2. Бойко Атанасов – общински съветник Зам. Председател 
3. Дончо Дончев – общински съветник Секретар 
4. Петранка Габровска – общински съветник Член 
5. Сони Харизанов – общински съветник Член 
6. Илиян Станчев – общински съветник Член 
7. Костадин Димитров – общински съветник Член 

 
Преминаваме към гласуване на решението. Гласуването е явно. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

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

РЕШЕНИЕ № 242                     
 

На основание чл. 21 ал. т. 1 от ЗМСМА и чл. 58 от Правилника за организацията и 
дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация и по реда на разпоредбите на чл. 44, 46, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57 от 
същия Правилник и във връзка с раздел ІІ чл. 4 от Правилника за финансово 
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията 
на Община Попово, Общинският съвет 

РЕШИ 
1. Освобождава седем членната временна комисия сформирана с решение 

№ 48 по Протокол № 5/25.02.2016 г. за срок от 12 месеца в състав:  
1. Никола Джамбазов – общински съветник Председател 
2. Бойко Атанасов – общински съветник Зам. Председател 
3. Дончо Дончев – общински съветник Секретар 
4. Петранка Габровска – общински съветник Член 
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5. Сони Харизанов – общински съветник Член 
6. Илиян Станчев – общински съветник Член 
7. Костадин Димитров – общински съветник Член 

 
8. Приема седем членна временна комисия за срок до края на мандата на този 

Общински съвет, считано от 01.03.2017 г. в състав:  
1. Никола Джамбазов – общински съветник Председател 
2. Бойко Атанасов – общински съветник Зам. Председател 
3. Дончо Дончев – общински съветник Секретар 
4. Петранка Габровска – общински съветник Член 
5. Сони Харизанов – общински съветник Член 
6. Илиян Станчев – общински съветник Член 
7. Костадин Димитров – общински съветник Член 

 
 
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.  
13.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Уважаеми колеги общински съветници, от началото на годината до 21 февруари в 
общинска администрация са постъпили 41 молби на граждани на Община Попово за 
отпускане на еднократна помощ. След тяхното разглеждане комисията предлага 
следното решение: 
 
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 

 
1. Фатме Бехчетова Самиева   - 200 лева 
2. Селиме Селимова Мехмедова  - 100 лева 
3. Фатме Мехмедалиева Карасаидова - 100 лева 
4. Василе Шабанова Мустафова  - 130 лева 
5. Анка Георгиева Гецова   - 100 лева 
6. Цветанка Кирилова Йорданова  - 100 лева 
7. Орхан Рамаданов Исмаилов  - 150 лева 
8. Николинка Огнянова Маринова  - 100 лева 
9. Руси Стоянов Тоцев    - 100 лева 

10.  Мирослав Илиев Маринов   - 100 лева 
11.  Галя Филипова Ангелова   - 100 лева 
12. Владимир Николов Димитров  - 200 лева 
13. Ахмед Кабилов Ахмедов   - 100 лева 
14. Димо Спасов Димов    - 200 лева 
15. Саид Хюсеинов Касаидов   - 100 лева 
16. Неделчо Цонев Николов   - 200 лева 

 
 

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Магарита Стефанова Петкова 
2. Мирослав Асенов Петров 
3. Анифе Айдънова Седетинова 
4. Недялка Тодорова Иванова 
5. Гинка Тодорова Димитрова 
6. Снежа Обретенова Аврамова 
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7. Марийка Атанасова Митева 
8. Симеонка Любомирова Кирова 
9. Ремзи Себайдинов Мехмедов 
10. Ахмед Мехмедов Ахмедов 
11. Емигюла Мустафова Велиева 
12. Салие Абилова Ибрямова 
13. Айтен Асанова Алиева 
14. Радка Стефанова Костадинова 
15. Надка Йорданова Петрова 
16. Бончо Петков Колев 
17. Ремзи Мехмедов Юсменов 
18. Сергей Михайлов Каранфилов 
19. Светлана Райчева Тодорова 
20. Мария Колева Маринова 
21. Светлинка Димитрова Атанасова 
22. Фатме Шукриева Мехмедова 
23. Севдалина Иванова Илиева 
24. Райко Райков Атанасов 

 
 

ІІІ. За доуточняване: 
 

1. Мехмед Мехмедов Салиев 
 
Общата сума, която предлагаме за помощи в момента е 1980 лева. Благодаря.  
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Колева.  Колеги, проекта за решение по тази точка е следния:  
  

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 – отпуска финансова помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.  
 
 Който е съгласен, моля да гласува.  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

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

РЕШЕНИЕ № 243  
 
 

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: 
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1. Фатме Бехчетова Самиева   - 200 лева 
2. Селиме Селимова Мехмедова  - 100 лева 
3. Фатме Мехмедалиева Карасаидова - 100 лева 
4. Василе Шабанова Мустафова  - 130 лева 
5. Анка Георгиева Гецова   - 100 лева 
6. Цветанка Кирилова Йорданова  - 100 лева 
7. Орхан Рамаданов Исмаилов  - 150 лева 
8. Николинка Огнянова Маринова  - 100 лева 
9. Руси Стоянов Тоцев    - 100 лева 
10.  Мирослав Илиев Маринов  - 100 лева 
11.  Галя Филипова Ангелова   - 100 лева 
12. Владимир Николов Димитров  - 200 лева 
13. Ахмед Кабилов Ахмедов   - 100 лева 
14. Димо Спасов Димов   - 200 лева 
15. Саид Хюсеинов Касаидов   - 100 лева 
16. Неделчо Цонев Николов   - 200 лева 
 

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Магарита Стефанова Петкова 
2. Мирослав Асенов Петров 
3. Анифе Айдънова Седетинова 
4. Недялка Тодорова Иванова 
5. Гинка Тодорова Димитрова 
6. Снежа Обретенова Аврамова 
7. Марийка Атанасова Митева 
8. Симеонка Любомирова Кирова 
9. Ремзи Себайдинов Мехмедов 
10. Ахмед Мехмедов Ахмедов 
11. Емигюла Мустафова Велиева 
12. Салие Абилова Ибрямова 
13. Айтен Асанова Алиева 
14. Радка Стефанова Костадинова 
15. Надка Йорданова Петрова 
16. Бончо Петков Колев 
17. Ремзи Мехмедов Юсменов 
18. Сергей Михайлов Каранфилов 
19. Светлана Райчева Тодорова 
20. Мария Колева Маринова 
21. Светлинка Димитрова Атанасова 
22. Фатме Шукриева Мехмедова 
23. Севдалина Иванова Илиева 
24. Райко Райков Атанасов 

 

ІІІ. За доуточняване: 
1. Мехмед Мехмедов Салиев 

 
Преминаваме към работа по четиринадесета  точка от Дневния ред.  
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

До този момент няма постъпили питания.  
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 
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 Понеже преди малко колегата Гущанов загатна за това какво ще се случи с този 
обществен посредник на община Попово. Аз бих искал да помислим и евентуално да 
внесем като точка за разглеждане за следващото заседание - да поставим въпроса има ли 
изобщо нужда Община Попово от такъв човек? 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Абсолютно коректен въпрос. Аз за това казах, въпреки, че Правилника нас ни 
задължава да изберем в двумесечен срок такъв, ние трябва да решим дали си заслужава, 
защото ние го коментирахме преди няколко сесии. Има внесен проекто-закон за 
решаване на въпроса с обществения посредник на национално ниво. И може би е добре 
да изчакаме да видим как ще бъде решен въпроса на национално ниво, защото в момента 
има само 7 обществени посредника в цялата страна, които реално действат.   
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 

И ако постигнем такова съгласие – да няма, би трябвало и да отменим 
действащата наредба и да приключим с този въпрос. Мисля, че правата на гражданите на 
община Попово са гарантирани не само от законосъобразността в поведението и 
действието на администрацията. Техните права са гарантирани от АПК, те могат да си 
потърсят правата при един отказ за издаване на документ със съответната жалба в АСъд 
Търговище да им реши проблема, нещо което обществения посредник не може да реши 
по закон.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Съгласен съм с г-н Кьосев. Дори, ако ме упълномощите да решим такова нещо, аз 
мога да изготвя докладна записка, която да вкарам на следващото заседание, с което да 
направим това, което предлагате. Моето мнение е абсолютно същото.  
Адв. Румен Кьосев – общински съветник 

Ще Ви бъда благодарен. 
Любомир Гущанов – общински съветник 

Аз само да допълня колегата Кьосев, затова и споменах, че в двумесечен срок 
трябва да изберем обществен посредник, защото аз се присъединявам към неговото 
предложение, защото знаете, че има нормативно определен срок от 30 дни. Просто да 
предвидим и този срок да бъде включен нали за отмяна на Правилника.  

А сега, искам да Ви запозная с един друг въпрос. В ръцете си държа една 
възможност за община Попово и по-специално за ръководството на община Попово. 
Получена е покана за участие на фолклорна група „Капанци“ при НЧ „Искра 1893г.“ с. 
Паламарца в празник на розата в Ханой, република Виетнам. Не им достигат, обаче 3500 
лева. На срещата ще присъства кмета на Ханой и много други високопоставени лица от 
правителството на република Виетнам. Считам, че е добре да имаме присъствие и на 
представител на Община Попово в лицето на д-р Веселинов, който да проведе 
съответните срещи с кмета на Ханой и ако можем да извлечем някакви дивиденти за гр. 
Попово, няма да е зле. Значи Ханой е над 7 милиона души. Това ми е предложението. 
Ако може Община Попово да подпомогне ансамбъл „Капанци“ за участие в този 
фестивал и ако има възможност уважаемият г-н Кмет да присъства, за да проведе 
съответните разговори за сътрудничество с Виетнам. Благодаря.  
Петя Габровска – общински съветник 
 Уважаеми съветници, мисля, че и други хора има тук председатели на читалища. 
До нашите имейли на читалищата получаваме ежедневно покани за фестивали. В 
момента Читалище Сеячи има 32 покани. За сключване на договори с кметове, на 
разменни начала, и т. н. Ние даже сме членове – вокално трио „АГРА“ и състава 
„Северняче“ са единствените представители на ЦИОВ, които са защитили званието 
„ПРЕДСТАВИТЕЛЕН“. За тях има – не знам, нашият състав в момента мисля, че ще 
бъде в Сицилия – „Северняче“ . А представете си и тези състави, пък които нямат звание 
„представителни“ и т. н., всички състави, може както си направиш една фолклорна 
група, както в момента в Сеячи има детски състав, има и фолклорна група от работещи. 
И много добре работи хореограф с тях. Те също имат покана да участват. Помислете 
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трябва ли да помагаме на това или не. Защото и ние ще имаме претенции да искаме от 
кмета. 
Любомир Гущанов – общински съветник 
 Уважаемо г-жо Габровска, мое лично мнение е, че трябва да помагаме. На всеки 
един ансамбъл. В края на краищата ние сме за това община да помагаме на тези 
ансамбли. Как можем да кажем кой ансамбъл е по-добър от другия? В края на краищата 
тази покана е до колкото разбирам, това е единствения ансамбъл от РБългария, който е 
поканен да участва на този празник на розата.  
Петя Габровска – общински съветник 
 Г-н Гущанов, шегувате ли се? Искам да Ви кажа, че в нашата община има толкова 
добри състави, и селски. Истината е, че нашата община е единствената може би, която 
има от всички области тук в Попово. Най-автентичните са – Паламарца – капанците и 
Садина, и беломорчени. Това са като автентичен, като етнос. Но това, не значи, че като 
играем шопски, ние имаме и добружанци в нашия край, и шопи имаме, и помаци, и т.н. 
И това ни дава възможност да развиваме още по-добре нашата самодейност, защото 
почти обхващаме всички жанрове на изкуството и всички етноси. И сега да се спрем на 
един състав, който казвам, че е уникален, по принцип автентичните изпълнения са 
уникални. Ние от там черпим, от основата, автентиката. Така, че всички състави, 
представяте ли си на главата на кмета какво предстои след това ?  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви г-жо Габровска. Г-н Петров. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Благодаря Ви г-н Председател. Аз просто искам да се обърна към г-н Кмета с едно 
питане от граждани. Как върви в града санирането? Защото много разтревожени хора 
има. Нали, чува се, нали защото парите не стигат, не бил правилен реда, то надали ще 
може да отговорите в момента, но на другото заседание, ако има някой по-компетентен 
нали, който върти тези неща в момента да даде някакво пояснение, защото хората викат 
„за нас парите няма да стигнат, ние от кога сме дали молбите си, има пререждане“. Нещо 
такова да поясните на хората и да ги успокоите по някакъв начин и да знаят до къде е 
достигнало. Благодаря. 
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Наистина, не съм подготвен сега конкретно да отговоря. Следващия път ще 
поканим инж. Николов – него съм го оторизирал с тези въпроси да се занимава по 
отблизо. Скоро излезнаха и търговете за новите жилища – 11 и после още3 или 4, 
забравих точно. Към 13, 14 жилища от тази година обявихме процедура за избор на 
изпълнител на тези жилищни кооперации, които бяха изрядни с документите. И по реда 
на постъпването се класират по този начин, на документите на гражданите. Аз не мога да 
кажа в момента на какъв етап са първите жилища, които започнаха есента, защото имаше 
спиране, поради минусови температури. Сега има възобновяване на работата на 
фирмите. Правихме работно съвещание тук в тази зала с домоуправителите, с 
техническия надзор и с изпълнителите на тези жилищни кооперации и там отчетохме в 
работен порядък кой до къде е стигнал и какви пропуски има.  
 Но за следващата сесия нямам нищо против, ако зададете официален въпрос да 
Ви отговоря по-конкретно за всички блокове и срокове за изпълнение. Това е.  
 А г-н Кънев нещо подметна преди няколко сесии, че и служители на общината 
били се уредили. Аз тогава се учудих, проверил съм. Какво значи – уредил се служител? 
Ако някой служител живее в тази жилищна кооперация или общински съветник, трябва 
да се занулира работата за да има справедливост ли? Не зная какво визирахте тогава. 
Кажете, ако имате такива сведения, конкретно ? Благодаря.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз искам да си задам въпрос с това, което казва д-р Веселинов, той твърде хубаво 
знае кои са служителите, че има и частни къщи и т. н. туй оправяйте се Вие там.  
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 Значи аз, вече след два месеца ще стане една година от моето питане, на което 
Вие, аз получих отговор, но искам да разбера има ли някакво развитие по-нататък, 
защото смятам, че има човек, който проявява интерес към комплекс „Антола“ и Вие вече 
една година нещо правено ли е, някакви стъпки правени ли са по тия руини на пъпа на 
Попово?  
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Още тогава Ви казах, че съм провел среща със спечелилия търга. Остана да 
подготвяме документация, която не е лесна работа с него за даряване на неговата 
собственост на ОбС или на Общината на този обект. Пък после като има интерес аз това 
съм го слушал и за „Байкал“ , и за „Антола“ много пъти от разни намерения и от тези 
намерения финтирайки се и аз себе си и Вас после виждате, че няма никакъв резултат. 
Дайте го този, който има интерес да го свържем със собственика и да си направят 
разговорите по-нататък. Какво може друго да Ви кажа? Има правни въпроси около 
финансовата част на обекта, който се връща, или се дарява на Общината – претенциите 
са за ДДС данъка, който евентуално трябва да го плати дарителя.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Веселинов. Ако няма други въпроси да приключваме 
Поради изчерпване на дневния ред закривам седемнадесетото заседание на ОбС 

Попово. Бъдете живи и здрави ! 
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