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ПРОТОКОЛ № 18
Днес, 30.03.2017 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ОСЕМНАДЕСЕТОТО 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 27 общински съветника, имаме кворум, ОбС може да
взема решения.
Уважаеми колеги, откривам ОСЕМНАДЕСЕТОТО заседание на ОбС –
Попово.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието не е постъпило от нито един
общински съветник.
На заседанието присъстват зам. кмет инж. Милена Божанова, зам. кмет Емел
Расимова, служители от общинска администрация.
Затова можем да започнем
заседанието.
Заповядайте г-н Атанасов, в каква връзка ?
Бойко Атанасов – общински съветник
Благодаря Ви господин Председателю.
Уважаеми дами и господа, миналият месец беше белязан от избори, които се
проведоха в България. Високи страсти, силни емоции, привидно полярни позиции,
всичко това обаче утихна. За мен, друг съществен факт беше значим и той е, че още едно
семейство от високообразовани родители и две деца напуснаха нашия град. Водени от
психическата и физическа невъзможност да съществуват тук те се отправиха към света
да дирят своето щастие. За мен лично този факт е смразяващ. Търсейки причините за
всичко това аз се насочих към моята дейност в Общински съвет Попово и въобще към
дейността на целият Общински съвет. Тъй като той определя правилата за живеене в
общината и придава нужната харизматичност като място за живеене. Фактът обаче, че
има хора вече от различни възрасти, не само млади, които продължават да напускат
нашия град, говори, че има причини, които се крият в мен, може би във Вас, а найвероятно и във всички нас. Казвам всичко това, за да Ви насоча към един казус, който
има съществено значение за дейността на настоящия Общински съвет. След провеждане
на 16-тото заседание на ОбС Попово от дата 26.01.2017 г. и публично оповестяване на
писмения протокол от заседанието, аз и група общински съветници, не малка група,
установихме с учудване, че има сериозно разминаване между информацията от аудио
записа от заседанието и писмения протокол. На всички тези съветници спомените
съвпадаха с аудио записа, а изведнъж с почуда видяхме, че в писмения протокол се
появи гласуване, което на практика не е провеждано. На 17-тото заседание на ОбС
Попово, проведено на 23.02.2017 г. след кратки дебати си позволих да попитам
председателя на ОбС – цитирам – „нормално ли е да има разлика между аудио записа и
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протокола от заседанието? „. С отговорна позиция същият отговори, че „не е нормално“.
Сега от позицията на времето, най-отговорно Ви заявявам господин Председателю, че
такава разлика съществува и тя е съществена. Ако, Вие притежавате качествата чест,
достойнство и отговорност трябва да направите необходимото по въпроса и да отдадете
на този факт нужната значимост. В качеството си на общински съветник предлагам
настоящата сесия да продължи след изясняване на този казус и установяване на истината
около него. Спокойно тази сесия може да продължи и след обяд или в утрешния ден.
Отправям апел към всички колеги и общински съветници – заемете достойна позиция !
Тук в момента не става въпрос за партийки, настроения и дребни интереси. Става
въпрос, че някой умишлено ни употребява всички заедно тук. Нека да бъдем честни и
отговорни към хората, които са ни гласували доверие и заради които сме тук. Всичко
останало аз разбирам като престъпна безотговорност и мъртва позиция.
Господин Председателю, благодаря Ви за вниманието и за отдадената дума.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз също благодаря г-н Атанасов. Това беше изявление по линията на чл. 70 ал. 6
от нашия Правилник за дейността на ОбС. Продължаваме нататък. Има същото
заявление за изявление от групата на ДПС. Заповядайте.
Мехмед Камбер – общински съветник, ръководител група съветници от ДПС
Благодаря г-н Председател. Изявление на група съветници от ПП ДПС. На
заседание на групата съветници проведено на 29.03.2017 г. се взе решение за изключване
от групата на г-н Хюсеин Ибрямов. Това наше решение е следствие на решение взето на
заседание на Общинския съвет на ПП ДПС, проведено на 02.03.2017 г. за изключване на
г-н Ибрямов поради неспазване на разпоредбите на чл. 6 от Устава на Партията.
Благодаря за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. По отношение на изявлението на г-н Атанасов не смятам да вземам
отношение. Ако има някой, който смята, че има нарушение в някаква степен има си
органи и начини за се сезират и да се вземе отношение по това. В тази връзка
продължаваме нататък с дневния ред. На Вашето внимание е ..
Любомир Гущанов – общински съветник
Господин Председател, извинявам се много, имаше процедура. В смисъл, г-н
Атанасов предложи нещо за сесията до колкото си спомням. Нали трябва да подложим
на гласуване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Какъв смисъл има да продължи сесията след обяд ? Дайте ми някакво формално
основание.
Бойко Атанасов – общински съветник
Предложих настоящата сесия да продължи след изясняване и установяване на
истината по въпросния казус. Това е конкретно предложение в качеството ми на
общински съветник.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това означава, че искате да променим дневния ред на сесията. Искате да сложим
точка, която в момента я няма, да разглеждаме нещо, което го няма в дневния ред, след
което да продължим нататък по дневния ред, така ли?
Бойко Атанасов – общински съветник
Искам да попитам, кога ще му дойде времето на този въпрос?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами имаше възможност да зададете въпрос, да се опитам аз да Ви отговоря на
него. В момента, това, което правите е процедурно предложение за промяна на дневния
ред. Ние си имаме дневен ред предварително зададен. Аз го изчитам в момента, ако
имате предложение за точка от дневния ред може да го гласуваме, но това което
предлагате не е точка от дневния ред на настоящото заседание. Това беше по-скоро
изявление от Ваша страна. Аз мисля, че достатъчно внимание му отделихме на предното
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заседание на ОбС и не виждам какво може повече да кажем от това. Там му отделихме
достатъчно внимание.
Любомир Гущанов – общински съветник
Отново се извинявам г-н Председател, предполагам че ще ми дадете думата ?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами да, Вие си я взехте. Заповядайте.
Любомир Гущанов – общински съветник
Благодаря. Изненадва ме следното нещо: говорим за някакво разминаване. Вие
предния път споменахте, че единствено казуса е в съда и то е най-актуалния орган, който
може да се произнесе по въпроса. Сега, съда се е произнесъл с едно определение, като
недопустима разглежда жалбата и отказва да я разгледа в този аспект. Въпроса тук е
друг. Въпроса е, че съда какво да се произнесе. Съда има един протокол, който протокол,
тази грешка, която е допусната, той я приема за вярна. В смисъл той не знае, че има
допусната грешка в самия протокол.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Защо да не знае?
Любомир Гущанов – общински съветник
Ами, уведомен ли е, че няма такова решение № 230 ли беше? Ако е уведомен
може би щеше да се произнесе по този въпрос. Но, това което виждаме в протокола –
има решение 230. Ние Ви предложихме предния път да се явим на делото, да обясним, че
няма такова нещо, че няма решение № 230, а има гласувано едно предложение на адв.
Кьосев за ново преразпределение. Не се явихме на делото, никой не ни уведоми даже и
кога е делото. От друга гледна точка пак се връщам на това. Как без да уведомим съда,
че има допусната грешка в протокола, той въобще да разгледа този въпрос. И камо ли
областния управител. Защото ние изпадаме в една странна ситуация, че областния
управител се е произнесъл, че решението е законосъобразно. Ние трябва да изясним
имаме ли решение, нямаме ли решение. Ако нямаме решение, как може то да е
законосъобразно? Аз, това ми е становището.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ние започнахме да разсъждаваме по същество върху нещата. В момента имаме
дневен ред. Не мисля, че това е дневен ред на настоящото заседание.
Любомир Гущанов – общински съветник
Ами, дайте да оправим тази грешка в протокола.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, ще я оправим щом трябва. На следващото заседание предложете го както
трябва да бъде.
Димитър Кънев – общински съветник
Що ние да го предлагаме, ние сме го предложили.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, точно това, което …
Димитър Кънев – общински съветник
Вие сте подписали фалшив протокол..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това са обвинения, които Вие за втори път си позволявате да ме обвинявате. Това
може да го каже единствено съда, не сте Вие. И тук пред толкова хора го казахте. Аз ще
си потърся правата, защото това втори път го правите. Вашето отношение към мен е
недопустимо. Благодаря Ви. Няма нищо, което да е променило същността на
предложението, което беше направил г-н Кьосев. Нищо не е променено.
Димитър Кънев – общински съветник
Как да не е променено? Приключили сме с тази точка. Има цяло гласуване и сме
приключили с тази точка. Какво става с парите на хората? 4200 лева къде отиват?
Защото сега председателката си подава оставката на следващата. Какво става? Вие
криете всичко това..
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нищо не крия г-н Кънев. Да Ви обясня ситуацията: от една страна Вие казвате, че
парите стоят някъде или са разпределени неправомерно, от друга страна г-жа Денева ни
съди нас и в частност мен, за това, че аз нямам право по този начин да ги разпределя.
Кажете къде е истината? В момента има заведено частно дело от г-жа Денева във ВАС за
това решение, че ние нямаме право да разпределяме тази сума по този начин, по който
сме взели това решение. Вие твърдите, че ние сме ги дали някой да ги разпределя, тя
твърди, че някой ги е дал да се разпределя пак неправомерно. Кажете къде е истината?
Димитър Кънев – общински съветник
Ние нямаме решение какъв процент да удържаме на тези граждани. Там е
истината. Значи общинска администрация е удържала пари, които не е трябвало да го
прави това нещо след като няма решение на ОбС, след като сме гласували новата
комисия, ние не сме гласували какъв процент да удържат режийни ли са, какви са от
гражданите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Съгласен съм. Дайте да направим така. Да не е на днешната сесия. Правим
предложение наново за преразпределение, за поправка на това решение, щом смятате, че
има нещо неправомерно, правим предложение на следващата сесия за поправка на
решение еди кое си. Добре, де поправяне на грешка да е. Подлагаме го на гласуване и го
правим така, както смятате за добре. Аз Ви казвам каква е ситуацията. Ситуацията е от
една страна единия, от друга страна другия. Това се получава в момента. Това е.
Г-н Атанасов, приемате ли това предложение, Вие да направите, или който и да е
да направи предложение на следващата сесия за корекция на това решение, което е
направено?
Бойко Атанасов – общински съветник
Уважаеми господин Председателю, слушам и не вярвам на очите си или на ушите
си.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля по същество. Не искам изявления. Приемате ли, или да го подлагам на
гласуване предложението, което направихте, въпреки че то по същество е промяна в
дневния ред.
Бойко Атанасов – общински съветник
Ако обичате не ревизирайте думите, които казвам. Тук съм не заради Вашата
воля, а заради волята на други хора. И съм си поставил целта да бъда откровен заради
тях. И да запазя малкото чест и достойнство, които са останали на този свят.
Продължавам да акцентирам, че отново беше направен опит да се измести фокуса на
въпросния казус. Не ме интересува мен лично, нито това решение, нито кой го обжалва,
нито къде го обжалва. Интересува ме само простия факт, който Вие миналата сесия
приехте, че не е нормален. Да има разлика в аудиозаписа и писмения протокол. Това е
съществено недопустимо. Така, че от тук нататък няма как да се съглася с Вашите думи
и Вашата позиция. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Атанасов. Подлагам на гласуване предложението на г-н Атанасов,
въпреки, че не смятам, че е правилно, но за да не твърдите, че аз не съм демократичен,
или че нещо друго правя, затова подлагам предложението на г-н Атанасов на гласуване.
Съгласни ли сте да разглеждаме допълнително в началото на сесията този казус
допълнително и да вземем някакво решение преди да започнем сесията ?
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ

-

9
14
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

5

Предложението не се приема!
От тук насетне продължаваме по дневния ред. Имате предварително раздаден проект за
дневен ред, който е от 15 точки.
1.Приемане Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския
план за развитие 2015 – 2020 г. „
2.Промяна в списъка на общинския жилищен фонд за 2017 г.
3.Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на дейностите с
отпадъците в община Попово през 2016 г.
Евгений Георгиев – общински съветник
Господин Председател, резултата е 14 на 14……/съветника не говори на
микрофон/.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Как ще е 14 на 14. Въздържали се не се броят. Има ЗА и ПРОТИВ.
ВЪЗДЪРЖАЛИТЕ СЕ са неутрални. Как да бъде 14 на 14. Господин Георгиев, наистина
опитвате се да съботирате ли заседанието, или аз не мога да разбера какво се опитвате на
да направите? ЗА – са 9, 14 са ПРОТИВ. Кое е 14 на 14 ?
1.Приемане Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския
план за развитие 2015 – 2020 г. „
2.Промяна в списъка на общинския жилищен фонд за 2017 г.
3.Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на дейностите с
отпадъците в община Попово през 2016 г.
4.Oдобрение на Споразумение за сътрудничество между Община Попово и Община
Евротас, Гърция за кандидатстване с проект “ Създаване на партньорска мрежа
между община Попово и община Евротас за трансфер на иновативни практики в
областта на пазара на труда на младите хора”, по открита процедура за подбор на
проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 –
2020” за проектни предложения посредством процедура чрез подбор на проекти за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 4.001
„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се
реализира в два компонента: Компонент 1 “Транснационални партньорства за
заетост и растеж“ ИП2.
5.Наредба за изменение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата
на населените места на територията на община Попово.
6.Наредба за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
7.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.
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8.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на
територията на Община Попово.
9.Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на
обществения посредник на Община Попово, област Търговище.
10.Освобождаване от длъжност председателя на Местна комисия по чл. 8, ал.2 от
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни
влогове.
11.Вземане на решение от ОбС град Попово за внасяне на предложение в
Министерски съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на децата
СЕМИХ АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВ , МЕЛЕК АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВА и ЙОЗГЮР
АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВ
Обръщам Ви внимание на тази точка. Имате раздаден нов вариант на докладната на
банките си. Има промяна от вносителя.
12.Кандидатстване на Община Попово по процедура за подбор на проекти за
безвъзмездна
финансова
помощ
BG05M90P001-2.007
„РАЗВИТИЕ
НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“.
13. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище“ АД.
14.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
15 .Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, да стане дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

27
0
1

Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка.
1.Приемане Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на „Общинския
план за развитие 2015 – 2020 г. „
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Поради уважителни причини отсъствах от заседанието на комисията на 28 март във
вторник и затова предоставям думата на зам. Председателя г-н Витанов. Благодаря.
Валентин Витанов – общински съветник
С три гласа ЗА и един ПРОТИВ комисията приема предложението.
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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 27.03 от 13 часа, присъствали 4
члена, с три 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 28 март от 16 часа заседава в пълен
състав и с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание на 29.03.2017 г. с два гласа ЗА, три ПРОТИВ и
0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не подкрепя проекта за решение. 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 на 29 вчера 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. 24 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91, ал 3
и ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2016 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.”
Колеги, имате думата за въпроси. Има ли? Не виждам желаещи. Преминаваме към
гласуване на решението по точка Първа.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

19
5
3

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 244
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и
чл. 23, т. 4 и чл. 24, т. 4 от Закона за регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91, ал 3
и ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2016 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.”
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Промяна в списъка на общинския жилищен фонд за 2017 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС,
чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни
нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Променя утвърдения списък на общинския жилищен фонд за 2017 г. както следва:
- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 176 бр.;
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици 29 бр.;
- ведомствени жилища 8 бр.;
- резервни жилища 107 бр.;
Общ брой жилища

20 бр.

Приложения: № 1 Списък на общинския жилищен фонд;
Приложения: №2 Списък на наемателите на общински жилища,подали молбидекларации ,желаещи да ги закупят и отговарящи на условията РАЗДЕЛ ІІІ,чл.27,ал.1,т.3
от НАРЕДБАТА зареда и условията за установяване на жилищни нужди , за
настаняване под наем иразпореждне с общински жилища
Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси, мнения, предложения? Няма.
Преминаваме към гласуване на тази точка. Гласуването е поименно.
Който е съгласен предложението да стане решение, моля да гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева

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

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 245
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС,
чл. 27, ал. 1, т. 3 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни
нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Променя утвърдения списък на общинския жилищен фонд за 2017 г. както следва:
- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – 176 бр.;
- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици 29 бр.;
- ведомствени жилища 8 бр.;
- резервни жилища 107 бр.;
Общ брой жилища

320 бр.
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Приложения: № 1 Списък на общинския жилищен фонд;
Приложения: №2 Списък на наемателите на общински жилища,подали молбидекларации ,желаещи да ги закупят и отговарящи на условията РАЗДЕЛ ІІІ,чл.27,ал.1,т.3
от НАРЕДБАТА зареда и условията за установяване на жилищни нужди , за
настаняване под наем иразпореждне с общински жилища
Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на дейностите с
отпадъците в община Попово през 2016 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на зам. председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“.
Валентин Витанов – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и един ПРОТИВ комисията подкрепя
предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО,
Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, Общински
съвет – Попово приема – Годишния отчет за 2016г. по изпълнението на „Програма за
управление на дейностите с отпадъците с период на действие 2016 – 2020г. “
Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай
преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

20
6
2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 246
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО,
Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, Общински
съвет – Попово приема – Годишния отчет за 2016г. по изпълнението на „Програма за
управление на дейностите с отпадъците с период на действие 2016 – 2020г. “
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Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Oдобрение на Споразумение за сътрудничество между Община Попово и Община
Евротас, Гърция за кандидатстване с проект “ Създаване на партньорска мрежа
между община Попово и община Евротас за трансфер на иновативни практики в
областта на пазара на труда на младите хора”, по открита процедура за подбор на
проекти по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 –
2020” за проектни предложения посредством процедура чрез подбор на проекти за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 4.001
„Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“, която ще се
реализира в два компонента: Компонент 1 “Транснационални партньорства за
заетост и растеж“ ИП2.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия заседава в пълен състав. По точка 4 подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 59 и чл.61, ал.1
и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Споразумение за сътрудничество между Община Попово, и община
Евротас, Гърция с цел разработване и реализация на съвместен проект “ Създаване на
партньорска мрежа между община Попово и община Евротас за трансфер на иновативни
практики в областта на пазара на труда на младите хора”.
2.
Дава съгласието си Община Попово да кандидатства с проект “ Създаване на
партньорска мрежа между община Попово и община Евротас за трансфер на иновативни
практики в областта на пазара на труда на младите хора” по открита процедура за
подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №
BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“,
по Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“, ИП2.
3.
Упълномощава кмета на Общината да подпише споразумението за
сътрудничество.
4.
Възлага на кмета на Община Попово да извърши необходимите действия за
кандидатстване с гореизложеният проект.
Имате думата за въпроси касаещи докладната записка.
Никола Джамбазов – общински съветник
Аз имам един любопитен въпрос, просто така за мое любопитство. Предложено
ли е на другите общини, с които сме побратимени да се включат в този проект и защо
точно Евротас? Чисто любопитство.
Йорданка Георгиева – общинска администрация
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Изискванията на процедурата е партньор на общината да бъде община членка на
ЕС, а предимство имат общини, с които са побратимени. Предвид тези критерии сме се
спрели на община Евротас, защото имаме опит в разработването и управлението на общи
проекти. Те имат административен капацитет, който отговаря на доброто изпълнение на
тази процедура.
Никола Джамбазов – общински съветник
Да, благодаря, но имах предвид, защото ако си спомням добре 2013 г. пак бяхме
включени в един проект с други общини, с които сме побратимени, или ?
Йорданка Георгиева – общинска администрация
През 2013 г. ние бяхме партньори на община Евротас. И други общини имаше да.
Никола Джамбазов – общински съветник
С тях побратимени ли сме или не?
Йорданка Георгиева – общинска администрация
Не не сме.
Никола Джамбазов – общински съветник
Да благодаря.
Любомир Гущанов – общински съветник
Моето не е въпрос, а е предложение. Предложението ми е свързано със следното:
понеже виждам, че тези предложения за проекти се разглеждат понякога от 2 до 3
комисии, а не от всички комисии. Изготвилите документацията да обясняват преди да
вземаме думата за становища по същността на проекта и очаквани резултати, за да се
внесе някаква яснота по самата докладна. Така, че бих поканил г-жа Георгиева да вземе
отношение по същността на проекта и очаквани резултати.
Йорданка Георгиева – общинска администрация
Това, което на Вашето внимание трябва да гласувате е Споразумение за
партньорство. Самото Споразумение е задължителен компонент от процедурата. То е
унифицирано и регламентирано и ние не можем да излизаме от него. Ако не го
гласувате, не го одобрите, ние просто няма да подадем проектно предложение. Но, все
пак за самите дейности по проекта в насоките за кандидатстване те са описани, от тях
има и задължителни. Проекта се изработва по Инвестиционен приоритет 2 Устойчиво
интегриране пазара на труда на млади хора, в частност на тези, които трайно не работят,
не се обучават, включително тези, които са в риск от социално изключване, включително
и тези от маргинализираните групи.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси към г-жа Георгиева и към докладната като цяло? Не виждам.
Подлагам на гласуване предложението за решение по тази точка.
Който е съгласен с направеното предложение за решение моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

-
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0
4

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 247
На основание чл. 21, ал.1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 и чл. 59 и чл.61, ал.1
и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Одобрява Споразумение за сътрудничество между Община Попово, и община
Евротас, Гърция с цел разработване и реализация на съвместен проект “ Създаване на
партньорска мрежа между община Попово и община Евротас за трансфер на иновативни
практики в областта на пазара на труда на младите хора”.
2.
Дава съгласието си Община Попово да кандидатства с проект “ Създаване на
партньорска мрежа между община Попово и община Евротас за трансфер на иновативни
практики в областта на пазара на труда на младите хора” по открита процедура за
подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: №
BG05M9OP001- 4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“,
по Компонент 1 “Транснационални партньорства за заетост и растеж“, ИП2.
3.
Упълномощава кмета на Общината да подпише споразумението за
сътрудничество.
4.
Възлага на кмета на Община Попово да извърши необходимите действия за
кандидатстване с гореизложеният проект.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Наредба за изменение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и чистотата
на населените места на територията на община Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
По точка 5 нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и
чистотата на населените места на територията на община Попово, както следва:
§ 1. Чл. 7, ал. 1, т. 14 се изменя и придобива следното съдържание: „Движението и
паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини, детски площадки, площи,
предназначени само за пешеходци, и на тротоари на населени места извън разрешените за това
места. Паркирането да става само на определените за целта места;
Глоба в размер: 50 - 200 лв.”
§ 2. Чл. 31, т. 4 се изменя и придобива следното съдържание: „превозването на домашни
животни в МПС, обслужващи обществения транспорт.
Глоба в размер: 50 лв.”
§ 3. Чл. 31, т. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 60, ал. 1 текста „Глоба или имуществена санкция от 1000 до 2000лв., ако не
подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не
съставлява престъпление” се изменя на „Глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако
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не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не
съставлява престъпление.”
§ 5. Чл. 60, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание: „Допускането от 22.00 ч.
до 6.00 ч. без придружител дете, ненавършило 16-годишна възраст, в управляван от него
търговски обект, интернет зали, зали за компютърни игри, се наказва с глоба или имуществена
санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от
5000 до 8000 лв.”
§ 6. В чл. 60, ал. 3 „Глоба от 100 до 500 лв.” се изменя на „Глоба или имуществена
санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500
до 1000 лв.”
§ 7. В чл. 60, ал. 4 „Глоба от 100 до 500 лв.” се изменя на „Глоба или имуществена
санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500
до 1000 лв.”

Имате думата за въпроси.
Никола Джамбазов – общински съветник
Аз имам един подвъпрос. Любопитно ми е за миналата година, знае ли някой
колко пари са постъпили от такива глоби в общината? Има ли някаква извадка,
занимавал ли се е някой с това?
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово
Г-н Председател, дами и господа общински съветници, всеки път си говорим, че
когато се иска цифрова информация няма как да я знаем наизуст. Казвам го за н-ти път,
че там където съм учила са ми казвали – важното е да знаете къде да я намерите. Има
разбира се такава информация. Ние имаме ангажимент по законите и за Публични
финанси и по ЗМСМА и по Закона за счетоводството. Поддържаме тази информация, но
няма как да я дадем точно в момента без предварително да сте я искали. И наистина Ви
моля, когато има нужда от такава информация давайте ни малко време да се подготвим.
Благодаря.
Никола Джамбазов – общински съветник
Извинявам се. И втори въпрос. Той е такъв малко любопитен, изникна в
кулоарите отпред, когато говорихме с колега, относно подхода към гаража към всяка
къща част от тротоара ли е или не е ? Ако е част от тротоара, то тогава много хора сме в
нарушение когато спираме там. Да очакваме глоби.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Знаете в София как се случва. Независимо че си пред Вас, плащаш зелена или
синя зона, зависи къде попадаш. Това между другото беше много сериозно обсъждано
там. Имаше няколко гласувания, но така си остана, защото .. Моля за тишина. Има
въпрос от г-н Георгиев. Заповядайте.
Евгений Георгиев – общински съветник
Мен ме интересува съобразени ли са паркоместата с наличните бройки коли в
града? Според мен паркоместата са много малко. И това застрашава почти всички
собственици на леки автомобили. Благодаря за вниманието.
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово
Уважаеми господин председател, дами и господа общински съветници, г-н
Георгиев, доколкото разбрах въпроса Ви – дали са достатъчно паркоместата ли? Ами аз,
като човек, който не съм гражданин на град Попово, а съм гост считам че местата са
напълно достатъчни. Никога не съм имал затруднения да паркирам тук. Благодаря.
Евгений Георгиев – общински съветник
Вижте какво, това е несериозно отношение, тъй като примерно, аз живея до
Винпром, трябва да дойда тук зад Антола да си паркирам колата. Мисля, че заедно с това
нещо трябва да върви и процедура за ново преразпределение на паркоместата, там
където може да се направи изменение на архитектурния план да се построят паркинги.
Мисля, че това нещо трябва да бъде приоритет на ОбС на следваща сесия да се
преразгледа това нещо. Давам Ви пример, например зад „ЕВИТА“, аз живея там. Мога да
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паркирам колата си след 12 часа посред нощ, след като излязат посетителите на
„ЕВИТА“. Значи ще стоя в колата до 12 часа, за да мога да си паркирам колата. Съгласни
ли сте с мене, това нещо? Благодаря.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Благодаря г-н Георгиев, но обсъждаме съвсем друго нещо, отпеснахме се съвсем
на страни за паркоместата. Това за паркоместата и за „ЕВИТА“ на предния ОбС беше
два пъти обсъждано. Просто ние в момента говорим за промяна в Наредба № 1, не
говорим за паркоместата. Заповядайте г-н Петров.
Драгомир Петров – общински съветник
Моят въпрос е следния: от името на много дребни търговци, които имат магазини,
отпред много често спират коли и не можем да си вършим дейността. Мисли ли се нещо
например такса да плащаме целогодишна, или нещо за някакво место, за да можем да си
вършим правилно работата?
Тихомир Трифонов – директор на дирекция Местно развитие и култура
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, преди време, ако си
спомняте беше приета Наредба, която регламентираше паркирането и въвеждането на
възможности за целогодишно платено паркиране точно за това, което говори г-н Петров.
В тази връзка след като се изпълни цялата процедура свързана с разработване на
знаковото стопанство, с очертаването. От 1 април започваме с въвеждането на тази
приета вече от Вас Наредба и в нея предполагам си спомняте, защото Вие го гласувахте
има предвидена такава възможност. В сега действащата, до сега нямахме такава
възможност. Но в сега приетата има такава възможност с идеята точно тези проблеми да
бъдат избегнати и в тази връзка не е възможно пред всяко заведение в Попово или пред
всяко гаражче да се осигурят толкова паркоместа, колкото в момента някой е решил да
спре. Сега истината е, че ние някак си привикнахме до всяка една точка на града да
минем с кола, включително от единия край на площада до другия. Някак си взе да ни се
струва, че е под достойнството ни да ходим стотина метра пеш. В централната градска
зона има толкова много паркоместа, които включително и в петък са свободни, че
просто, да всеки иска да спре точно пред къщата си, но…
Драгомир Петров – общински съветник
Г-н Трифонов, не можахте да ме разберете добре, просто искам това место за
товаро разтоварни неща да не спира никой, дори и аз.
Тихомир Трифонов – директор на дирекция Местно развитие и култура
Точно така ще бъде. В тази наредба Вие го гласувахте това.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Има го да, само че това беше в предходния ОбС, а г-н Петров тогава не беше
съветник.
Тихомир Трифонов – директор на дирекция Местно развитие и култура
Да, ще бъде пред всяко такова място съгласувано със собственика ще бъде
изчертано место, на което ще бъде забранено, ще бъде указано със знак, че е забранено,
изключение на времето за товаро-разтоварни дейности.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Има ли други въпроси?
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми общински
съветници, моя въпрос е към г-н Добрев. Г-н Добрев, Вие предлагате тук в чл. 7
промяната, която Вие предлагате съобразена ли е със Закона за движение по пътищата,
където има изрично разрешение да се паркира върху тротоарите като има
пропусквателна възможност 1 метър ли беше или метър и половина? Вторият ми въпрос
е в чл. 60 ал. 1 тук се завишават санкциите в Наредбата. Ако нямате Наредбата, аз я
имам. Предвидено е санкциите да се завишат от 1000 на 2000 лева и максимално 2000 на
4000. Извършен ли е анализ на констатираните до сега нарушения в тези заведения
конкретно – дискотеките, и кое именно налага да се завиши тази санкция? Благодаря.
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Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово
Ще започна с втория въпрос – налагане на завишение на санкциите, защото
основно това е духа на Наредбата за изменение на Наредба № 1 го налага препоръка на
Прокурор от Районна Прокуратура Попово. Като, ако не съобразим санкциите с
измененията на Закона за пътищата той ще направи прокурорски протест и ще иска да се
обяви текста за нищожен. Та затова се вдигат санкциите, защото минималните в Закона
за пътищата не отговарят на минималните в нашата Наредба. А що се отнася за
паркирането са съобразени. Тук говорим за 2 метра отстояние, нали така беше?
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Благодаря на г-н Добрев. Г-н Гецов някакви други въпроси? Удовлетворен ли сте
от отговора?
Гецо Гецов – общински съветник
Доволен съм от отговора, да.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Г-н Кьосев, заповядайте.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Аз само ще направя един коментар. Изслушах колегата Добрев, той каза по
препоръка на Прокуратурата. Само, че в частта където става дума за санкции по
отношение на лица непълнолетни, техните родители или съдържатели на заведения
всичко това е уредено в Закона за закрила на детето. Там има посочени кои лица
извършват контрола, кои съставят актовете, кои налагат наказанията и общо взето аз ще
гласувам ЗА, защото така искала прокуратурата, но общината първо не разполага с
ресурс за да извършва тези констатации, второ, едва ли има хора, които да съставят
актовете, а пък наказателните постановления се издават от Началника на Полицията, а не
от Кмета на Общината. Само коментар правя, нищо повече.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Съгласен съм с Вас г-н Кьосев, но аз като коментар също ще направя, че в
момента имаме 5 или 6 точно такива Протеста, включително и от Окръжна прокуратура,
точно заради несъответствие на наши Наредби и тези неща трябва да бъдат коригирани,
защото в противен случай отиваме на дело. 5 или 6 имаме такива, включително за
решения, които са взети 2005 и 2006 години и са действали до сега. Прокуратурата явно
нещо се е активизирала много, гледат под лупа всяка една наша Наредба, глоби и т. н.
Възможно е да е за цялата страна, аз казвам в нашата община как е. Така.
Имаме ли други въпроси, касаещи тази Наредба? Не виждам. Преминаваме към
гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за
решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 248
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет
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РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредба № 1 за опазване на обществения ред и
чистотата на населените места на територията на община Попово, както следва:
§ 1. Чл. 7, ал. 1, т. 14 се изменя и придобива следното съдържание: „Движението и
паркирането на пътни превозни средства в паркове, градини, детски площадки, площи,
предназначени само за пешеходци, и на тротоари на населени места извън разрешените за това
места. Паркирането да става само на определените за целта места;
Глоба в размер: 50 - 200 лв.”
§ 2. Чл. 31, т. 4 се изменя и придобива следното съдържание: „превозването на домашни
животни в МПС, обслужващи обществения транспорт.
Глоба в размер: 50 лв.”
§ 3. Чл. 31, т. 5 се отменя.
§ 4. В чл. 60, ал. 1 текста „Глоба или имуществена санкция от 1000 до 2000лв., ако не
подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не
съставлява престъпление” се изменя на „Глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лв., ако
не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон или деянието не
съставлява престъпление.”
§ 5. Чл. 60, ал. 2 се изменя и придобива следното съдържание: „Допускането от 22.00 ч.
до 6.00 ч. без придружител дете, ненавършило 16-годишна възраст, в управляван от него
търговски обект, интернет зали, зали за компютърни игри, се наказва с глоба или имуществена
санкция от 2000 до 5000 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от
5000 до 8000 лв.”
§ 6. В чл. 60, ал. 3 „Глоба от 100 до 500 лв.” се изменя на „Глоба или имуществена
санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500
до 1000 лв.”
§ 7. В чл. 60, ал. 4 „Глоба от 100 до 500 лв.” се изменя на „Глоба или имуществена
санкция от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба или имуществена санкция от 500
до 1000 лв.”

Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Наредба за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по т. 6 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение. Разбрахме от
вносителя, че има корекция, която той ще направи сега.
Тихомир Трифонов – директор на дирекция Местно развитие и култура
Техническа грешка за съжаление е допусната, видяхме я в последния момент. За
съжаление бяха раздадени материалите. Става въпрос 50 лева е цената на ден на
кинопрожекцията. Обикновено в този въпросен ден са две или три кинопрожекциите
като се опитваме едната да бъде с детски филм, подходящ за деца и две прожекции
евентуално за възрастни в различни часове. В мотивите сме упоменали, идеята е
наистина да можем да възстановим това нещо в Попово. За щастие се събра кръг хора,
които редовно посещават, но е прекалено малък за да можем да издържаме едно
нормално кино. Един два пъти в месеца за сега успяваме, но ще успяваме при тези
условия.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Промяната е в последното изречение на проекта за решение – за кинопрожекции –
такса – 50 лева/час става 50 лева/ден. Коригирайте си го колеги във Вашите докладни.
Не смятам това да го подлагам на гласуване, защото това е техническа грешка.
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Наредба за Допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§1 В Приложение №1 се създава нова т. 43.1. с текст: „Ползване на пленарна зала
за кинопрожекции. Такса – 50.00 лв./ ден. В цената не е включен ДДС.”
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува, гласуването е
поименно:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 249
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, при
спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Наредба за Допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§1 В Приложение №1 се създава нова т. 43.1. с текст: „Ползване на пленарна зала
за кинопрожекции. Такса – 50.00 лв./ ден. В цената не е включен ДДС.”
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017 година.
Вносител: Георги Георгиев - Председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. Председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“
Валентин Витанов – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС 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. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за
прилагане Закона за закрила на детето във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила
на детето и чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане Закона за закрила на детето,

Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема Общинската програма за закрила на детето за 2017 година.
Давам думата за въпроси, ако има такива. Не виждам желаещи. Преминаваме към
гласуване по точката. Гласуването е явно. Който е съгласен с предложението за решение по
тази точка, моля да гласува:
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ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 250
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за
прилагане Закона за закрила на детето във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила
на детето и чл. 6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане Закона за закрила на детето,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Приема Общинската програма за закрила на детето за 2017 година.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово
подпомагане на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на
територията на Община Попово.
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. Председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“
Валентин Витанов – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Джамбазов, заповядайте, искате ли да направите някакъв коментар по
предложението, защото то беше Ваше.
Никола Джамбазов – общински съветник
Ако колегите имат въпроси ще отговоря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , при
спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 7, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане
на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община
Попово както следва :
§ 1. Чл. 2, ал. (5) се изменя и придобива следното съдържание : „Средствата за
финансово подпомагане, отпуснати по този Правилник са в размер до:
1. 2000,00 / две хиляди/ лева на – БРАЧНА И ИЗВЪНБРАЧНА ДВОЙКА за ин витро
процедури.
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2. 1000,00 / хиляда/ лева на – БРАЧНА И ИЗВЪНБРАЧНА ДВОЙКА за всичко друго
уредено с този правилник.“
§ 2. В Чл. 3, се създава ал. (2) със следното съдържание : „Със средства от Общинския
фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми се финансират
ин витро процедури когато двойката сама финансира ин витро процедура не
финансирана от Център „Фонд за асистирана репродукция”.“
§ 3. Чл.14, ал. (2) се изменя и придобива следното съдържание : „Протоколът
отразява персоналното решение касаещо лицата, постоянния и настоящ адрес и размера
на финансовата помощ на двойка и не ограничава правото и възможността за
кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция”.“
§4. Чл.18, ал. (1) се изменя и придобива следното съдържание : „Кандидатстването за
финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана
репродукция на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми отговарящи на
условията на настоящия Правилник, със средства, предвидени в Бюджета на общината,
по чл.3, са уредени в чл.2 (5), за един път в рамките на текущата година и не ограничава
правото и възможността им за кандидатстване за финансиране от Център „Фонд за
асистирана репродукция” /при положение, че не се финансира една и съща процедура/.“
Имате думата за въпроси. Няма. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с
така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 251
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА , при
спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 7, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл.
26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилник за финансово подпомагане
на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община
Попово както следва :
§ 1. Чл. 2, ал. (5) се изменя и придобива следното съдържание : „Средствата за
финансово подпомагане, отпуснати по този Правилник са в размер до:
1. 2000,00 / две хиляди/ лева на – БРАЧНА И ИЗВЪНБРАЧНА ДВОЙКА за ин витро
процедури.
2. 1000,00 / хиляда/ лева на – БРАЧНА И ИЗВЪНБРАЧНА ДВОЙКА за всичко друго
уредено с този правилник.“
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§ 2. В Чл. 3, се създава ал. (2) със следното съдържание : „Със средства от Общинския
фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни проблеми се финансират
ин витро процедури когато двойката сама финансира ин витро процедура не
финансирана от Център „Фонд за асистирана репродукция”.“
§ 3. Чл.14, ал. (2) се изменя и придобива следното съдържание : „Протоколът
отразява персоналното решение касаещо лицата, постоянния и настоящ адрес и размера
на финансовата помощ на двойка и не ограничава правото и възможността за
кандидатстване за финансиране от център „Фонд за асистирана репродукция”.“
§4. Чл.18, ал. (1) се изменя и придобива следното съдържание : „Кандидатстването за
финансово подпомагане за извършване на процедури и дейности по асистирана
репродукция на брачни и извънбрачни двойки с репродуктивни проблеми отговарящи на
условията на настоящия Правилник, със средства, предвидени в Бюджета на общината,
по чл.3, са уредени в чл.2 (5), за един път в рамките на текущата година и не ограничава
правото и възможността им за кандидатстване за финансиране от Център „Фонд за
асистирана репродукция” /при положение, че не се финансира една и съща процедура/.“
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Правилник за изменение на Правилник за организацията и дейността на
обществения посредник на Община Попово, област Търговище.
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
По точка 9 от дневния ред нашата комисия не можа да излезе с решение, а излезе
с мнение за отмяна на Правилника за дейността на обществения посредник.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Искате да отпадне изцяло Правилника.
Любомир Гущанов – общински съветник
Мотивите ни за това са следните: отмяната само на чл. 16 води до това, че единствено
отпада задължението ни в двумесечен срок да изберем нов обществен посредник от
напускането на стария обществен посредник. Но това не отменя въобще задължението ни да
изберем обществен посредник. Значи към момента продължават да действат другите
текстове на Правилника, които ни задължават да изберем обществен посредник със срока на
мандата на съответния ОбС. Тоест ние няма как отменяйки точка 16, превръщаме целия
Правилник в един мъртъв текст. Просто той хем няма да действа, хем върху нас ще тежи
задължението да имаме обществен посредник.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
С отмяната на Правилника отпада ли нашето задължение да имаме обществен
посредник ?
Любомир Гущанов – общински съветник
С отмяната на Правилника отпада въобще задължението ни да изберем нов обществен
посредник, поради това, че самият закон казва, че ОбС може да избере обществен посредник.
Като всичките тези неща по избора, по правата и задълженията му се уреждат с Правилник.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моят въпрос е конкретен, ако елиминираме Правилника.
Любомир Гущанов – общински съветник
За момента ние не можем да отменим целия Правилник, защото за отмяната му се
изисква да е бил включен в самата докладна и да е престоял 30 дена за обществено
обсъждане. Ние имаме включено единствено, че чл. 16 се отменя. За това не можахме да
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излезем с решение. Значи отмяната на чл. 16 ще отпадне само задължението ни в двумесечен
срок да изберем нов обществен посредник. А като предложение, може би трябва да отложим
гласуването на тази докладна или да бъде преработена.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, ние в такъв случай влизаме в хипотезата само да направя коментар, че на
следващата сесия вече ще са минали двата месеца и може да има предложение за избор,
което не мисля, че някой от нас иска това нещо.
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Всъщност Вие с внасянето на тази докладна и ние с нашето гласуване разбира се
елегантно елиминираме обществения посредник, но в крайна сметка не поставихме въпроса
– нужен ли е, или не е нужен? А този въпрос ще се изясни, когато се внесе искане за отмяна
на целия Правилник. Аз предлагам сега да подкрепим тази точка, за да не влезем в
нарушение на същия чл. 16, ако го оставим да действа. А не знам дали ще успеем за
следващата сесия, или за по-следващото заседание вече..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
До колкото си спомням коментариите от всички в залата, ние чакаме да има някакво
решение на национално ниво на този въпрос. Защото до колкото аз съм запознат, има внесен
проект- предложение в МС за обществените посредници на национално ниво. Кой ще го има,
кой ще го подкрепя, от къде ще бъде финансиран и за целта точно това направихме –
отлагаме вземането на решение, защото ние имаме и друг Правилник, който стои на сайта
доста отдавна, има предложение от Комисия временна и той също е в едно такова висящо
предложение. Идеята беше само в момента да не сме задължени да на следващата сесия да
предлагаме нов обществен посредник друг и да изчакаме да се реши въпроса на национално
ниво. Ако решим, че въобще нямаме нужда от това не е проблем да го вкараме, когато
решим.
Любомир Гущанов – общински съветник
Значи, да, подкрепям колегата Кьосев да подкрепим тази точка, за да можем да
избегнем този двумесечния срок. Относно това, което предстои като промяна на
нормативната уредба там е записано така, че община Попово ще има обществен посредник,
записано е, че общините над 20 000 жители задължително имат обществен посредник. Също
е записано, че и възнаграждението му е 70 % от възнаграждението на кмета на община
Попово и другите неща, които са записани се препокриват с това което изработи Временната
комисия като Правилник.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре г-н Гущанов, благодаря за информацията, но все пак това е някакъв проект,
който със сигурност ще търпи някакви промени, докато бъде реален факт, така че, това беше
нашата идея, ние да изчакаме да бъде прието това и вече да се съобразим с факта, който
излезе. Така, други коментари, има ли ?
Адв. Румен Кьосев – общински съветник
Все пак аз поддържам г-н Председател становището, че трябва да се отмени тази
Наредба, защото винаги може да се намери някой представител на ОбС, който след като
няма срок да каже – аз искам да се проведе процедура и по този начин да ни принуди да
провеждаме такава процедура.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, даже очаквам от Ваша страна да внесете предложение, което да бъде
разгледано на следващата сесия.
Има ли други мнения? Оформи се мнение да бъде подкрепено това нещо, което е
внесено.
В такъв случай зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21а, ал. 3 и чл. 21 ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.
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75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският
съвет

РЕШИ
Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник на Община Попово, област Търговище, както
следва:
§ 1. Чл. 16 се отменя.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 252
На основание чл. 21а, ал. 3 и чл. 21 ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, при спазване на изискванията на чл.
75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският
съвет

РЕШИ
Приема Правилник за изменение на Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник на Община Попово, област Търговище, както
следва:
§ 1. Чл. 16 се отменя.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Освобождаване от длъжност председателя на Местна комисия по чл. 8, ал.2 от
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни
влогове.
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нямаме становища на комисии. Ще Ви зачета проекта за решение:
На основание чл. 8, ал. 2 Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно – спестовни влогове, чл. 16, ал.3 от Правилника за
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно –
спестовни влогове и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
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1. Освобождава адв. Росица Денева от длъжността председател на Местна
комисия по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно – спестовни влогове.
2. Определя ………………… за председател на Местна комисия по чл. 8, ал.2 от
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове
3. Препис от настоящото Решение да бъде изпратено до Националния
компенсационен жилищен фонд за утвърждаване на промяната в състава на комисията
от Управителния съвет на фонда.
Колеги, от Вас очаквам предложения.
Любомир Гущанов – общински съветник
Аз имам две молби. Първо за председател да бъде определен член на комисията,
който е с юридическо образование или адвокат, както е бил преди. И втората ми молба е –
моля да ни изключите нас с адв. Кьосев въобще от възможността за избор. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това от Ваша страна или и от адв. Кьосев, защото аз мислех Вас да предложа за
председател, защото Вие сте запознат със ситуацията и смятам, че няма кой да свърши подобре работата от Вас. Имаме ли други предложения колеги? Да бъде адвокат и да бъде
запознат с дейността на комисията. Адвокат или юрист. Поне по правилника няма изискване
да бъде юрист, но от практиката се е наложило, че има доста заплетени юридически казуси,
когато се установява дали има или няма такива нужди и затова по-добрия вариант е да бъде
юрист.
Любомир Гущанов – общински съветник
Предлагам г-н Гецов за председател на комисията. Той е юрист.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Юрист ли сте г-н Гецов? Това е нещо ново за мен. Добре, ето предложение, което е
добро. Имаме ли други предложения?
Подлагам на гласуване предложението г-н Гецо Стойчев Гецов да бъде председател
на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно – спестовни влогове.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
1

Предложението се приема !
Преминаваме към гласуване на цялото решение.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 253
На основание чл. 8, ал. 2 Закона за уреждане правата на граждани с
многогодишни жилищно – спестовни влогове, чл. 16, ал.3 от Правилника за
прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно –
спестовни влогове и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Освобождава адв. Росица Денева от длъжността председател на Местна
комисия по чл. 8, ал.2 от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни
жилищно – спестовни влогове.
2. Определя Гецо Стойчев Гецов за председател на Местна комисия по чл. 8, ал.2
от Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни
влогове
3. Препис от настоящото Решение да бъде изпратено до Националния
компенсационен жилищен фонд за утвърждаване на промяната в състава на комисията
от Управителния съвет на фонда.
Честито г-н Гецов, желая Ви ползотворна работа в комисията.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Вземане на решение от ОбС град Попово за внасяне на предложение в
Министерски съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на децата
СЕМИХ АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВ , МЕЛЕК АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВА и ЙОЗГЮР
АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВ
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на зам. Председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“
Валентин Витанов – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 7, ал. 2, т. 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 на
РБългария за отпускане на персонална пенсия на СЕМИХ АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВ,
МЕЛЕК АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВА и ЙОЗГЮР АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВ.
Имате думата за въпроси. Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване на
решението. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува
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ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 254
На основание чл. 7, ал. 2, т. 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 на
РБългария за отпускане на персонална пенсия на СЕМИХ АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВ,
МЕЛЕК АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВА и ЙОЗГЮР АЛТЪНАЙ МЕХМЕДОВ.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Кандидатстване на Община Попово по процедура за подбор на проекти за
безвъзмездна
финансова
помощ
BG05M90P001-2.007
„РАЗВИТИЕ
НА
СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Още веднъж Ви обръщам внимание на банките пред Вас има новия текст и като
заглавие и има лека промяна в окончателното решение. Заповядайте г-жо Расимова да
обясните за какво става дума.
Емел Расимова – зам. Кмет на Община Попово
Благодаря г-н Председател. Няма промяна в наименованието на докладната, която е
дадена на Вашето внимание, само имаме промяна в решението. Отпадат точки 2 и 3, или това
е партньорството със сдружение „Автернатива Попово-21 век“. А трета точка, това е за
одобрение Споразумение за сътрудничество, значи това също отпада. А в основанието,
където е записано чл. 21 ал. 1 т. 23, ал. 2, отпада чл. 59 от ЗМСМА.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Расимова.
Давам думата за становище на зам. Председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“
Валентин Витанов – общински съветник
С три гласа ЗА и един против комисията подкрепя решението.
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 три гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, позволете ми в такъв случай сега да прочета окончателния вариант на
решението. Предложението за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет
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РЕШИ
1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства с проект „Развитие на социалното
предприемачество в община Попово” по процедура за представяне на проектни
предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ
BG05M90P001-2.007 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”,
провеждана в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване”, инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до
заетост”, Специфична цел 1 „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия,
след получена подкрепа“.
обявена от Министерството на труда и социалната
политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти”.
2. Възлага на Кмета на община Попово да подпише необходимите документи за
кандидатстване с проект „Развитие на социалното предприемачество в община
Попово”.
Това е точния текст на решението, което трябва да бъде взето. Имате ли въпроси?
Няма. Преминаваме към гласуване на решението. Гласуването е явно.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
Хасан Хасан – общински съветник
Аз не съм гласувал …..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Хасан в режим на гласуване бяхме, но Вие май нещо не чухте. Добре
подлагам на прегласуване решението по т. 12. Който е съгласен с направеното
предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 255
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, ал. 2 от ЗМСМА Общинският съвет
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РЕШИ
1. Дава съгласие Община Попово да кандидатства с проект „Развитие на социалното
предприемачество в община Попово” по процедура за представяне на проектни
предложения по процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ
BG05M90P001-2.007 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”,
провеждана в рамките на Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване
на социалното включване”, инвестиционен приоритет 4 „Насърчаване на социалното
предприемачество и на професионалната интеграция в социалните предприятия и
насърчаване на социалната и солидарната икономика с цел улесняване на достъпа до
заетост”, Специфична цел 1 „Увеличаване броя на заетите в социалните предприятия,
след получена подкрепа“.
обявена от Министерството на труда и социалната
политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти”.
2. Възлага на Кмета на община Попово да подпише необходимите документи за
кандидатстване с проект „Развитие на социалното предприемачество в община
Попово”.
Заповядайте г-жо Расимова.
Емел Расимова – зам. Кмет на Община Попово
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, аз Ви благодаря, че
подкрепихте нашата докладна. Община Попово винаги сме били открити да
кандидатстваме за проекти. Сумата на която евентуално при одобряване на нашия
проект ще усвоим е около 400 хиляди. Това са 20 работни места. Благодаря Ви за което.
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище“ АД.
Нямаме становища на комисии, затова Ви зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 226
от ТЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН
**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” №
45, заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на
извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.04.2017 г. от
10.00 часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на
Изпълнителния директор и гласува с всички притежавани от Община Попово акции по
точките от дневния ред:
1. Приемане на разработена от Съвета на директорите програма, която да съдържа
конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за
постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството – проект на Решение:
Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите
програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на
лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на
дружеството.
2. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на
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директорите, чрез освобождаване на настоящия Съвет на директорите в състав: Иван
Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Иван Георгиев Тянев и избиране на
нов четиричленен Съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков, Явор
Димитров Александров, Иван Георгиев Тянев и Любомир Бончев Василев.
3. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новоизбрания Съвет на директорите.
4. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението – проект на Решението: Общото събрание на
акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в
съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като
членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да
получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт.
Имате ли въпроси?
Любомир Гущанов – общински съветник
Аз имам не въпрос, а предложение. На провежданото общо събрание нашият
представител в лицето на зам. Кмет Божанова да направи предварителни сондирания за
възможността да бъде образуван консорциум между болницата в Търговище и болницата
в Попово с оглед подобряване финансовото състояние на двете лечебни заведения.
Мисля, че създаването на един консорциум би бил от полза и за двете болници.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Гущанов, аз имам уточняващо питане. Желаете ли това нещо да бъде казано
на общото събрание? Защото, едно е да проучиш, да направиш сондажи, друго е да го
заявиш на общото събрание. За да го заявим на общото събрание трябва да имаме
готовност с решение.
Любомир Гущанов – общински съветник
Предложението ми е да бъдат направени предварителни сондажи. Просто в
разговори. За да го кажем в общото събрание трябва да има точка Разни. Няма как да
бъде изменен дневния ред на общото събрание, тъй като той вече е публикуван.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това исках да кажа, това е препоръка към г-жа Божанова, а не част от решението.
Това исках да уточним. Добре. Нещо по самата докладна има ли? Г-н Добрев, някаква
промяна в основанието?
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово
Да, допусната е техническа грешка в основанието, написано е чл. 21 ал. 1 т. 23, а
трябва да бъде чл. 21 ал. 1 т. 9, където е участие в търговски дружества и органите им на
управление.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, има промяна в основанията. Точка 23 става точка 9, което автоматично
променя начина на гласуване, защото т. 23 се гласува явно, а точка 9 изисква поименно
гласуване.
Колеги, по отношение на самото решение имаме ли някакви коментари? Няма.
Колеги, подлагам на гласуване решението. Който е съгласен моля да гласува,
гласуването е поименно:
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ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

29
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 255
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 226
от ТЗ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН
**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” №
45, заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на
извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 07.04.2017 г. от
10.00 часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на
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Изпълнителния директор и гласува с всички притежавани от Община Попово акции по
точките от дневния ред:
1. Приемане на разработена от Съвета на директорите програма, която да съдържа
конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на лечебното заведение за
постигане и/или запазване на устойчиво развитие на дружеството – проект на Решение:
Общото събрание на акционерите приема разработената от Съвета на директорите
програма, която да съдържа конкретни мерки за подобряване финансовото състояние на
лечебното заведение за постигане и/или запазване на устойчиво развитие на
дружеството.
2. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на
директорите, чрез освобождаване на настоящия Съвет на директорите в състав: Иван
Василев Светулков, Явор Димитров Александров и Иван Георгиев Тянев и избиране на
нов четиричленен Съвет на директорите в състав: Иван Василев Светулков, Явор
Димитров Александров, Иван Георгиев Тянев и Любомир Бончев Василев.
3. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новоизбрания Съвет на директорите.
4. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението – проект на Решението: Общото събрание на
акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в
съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като
членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да
получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата за становище на зам. Председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“
Валентин Витанов– общински съветник
Уважаеми колеги общински съветници, за месец март са постъпили 50 молби в
общинска администрация за отпускане на еднократна помощ. След тяхното разглеждане
комисията предлага следното решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Салие Абилова Ибрямова
2. Йорданка Марийкова Георгиева
3. Светла Андреева Йълвдъръм
4. Стефан Петров Димитров
5. Ради Христов Емилов
6. Сергей Михайлов Каранфилов
7. Ахмед Мехмедов Ахмедов
8. Мими Миткова Йорданова
9. Искра Драганова Жекова
10. Антонио Александров Стефанов
11. Катя Сталинова Мутафова
12. Стефан Йорданов Радев

-

100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
80 лева
100 лева
150 лева
180 лева
150 лева
50 лева
150 лева
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13. Севда Невенова Манолова
14. Смиленка Николаева Стоянова
15. Стефан Господинов Стефанов
16. Снежана Димитрова Костова
17. Шефкет Хасанов Хюсеинов
18. Фатме Юсеинова Мехмедова
19. Орлин Ангелов Атанасов
20. Надя Славкова Христова
21. Георги Ангелов Иванов
22. Кръстю Димитров Йорданов
23. Виолета Демирова Демирова

-

50 лева
40 лева
250 лева
250 лева
100 лева
250 лева
300 лева
150 лева
100 лева
80 лева
100 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Мара Кирилова Андреева
2. Ангел Славчев Ангелов
3. Дилбер Мехмедова Мустафова
4. Анифе Маргаритова Илиянова
5. Мария Йорданова Миланова
6. Недялка Тодорова Иванова
7. Юлиян Северинов Алдинов
8. Анифе Айдънова Садетинова
9. Надка Стефанова Михова
10. Мата Димитрова Грудева
11. Михаил Ганчев Маринов
12. Красимир Михайлов Радостинов
13. Руждие Насуфова Узунова
14. Светлана Райчева Тодорова
15. Ремзи Майрямов Мъстънов
16. Рени Андреева Георгиева
17. Аксиния Михайлова Ангелова
18. Фанка Жекова Маринова
19. Сабие Сабриева Мустафова
20. Ремзи Мехмедов Юсменов
21. Назиме Мехмедова Якубова
22. Айше Мехмедова Хюсеинова
23. Тензиле Аптулова Ахмедова
24. Гинка Тодорова Димитрова
25. Андрей Георгиев Аспарухов
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Витанов. Имате ли въпроси? Не виждам. 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 граждани.
Който е съгласен, моля да гласува.
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ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 257
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Салие Абилова Ибрямова
2. Йорданка Марийкова Георгиева
3. Светла Андреева Йълвдъръм
4. Стефан Петров Димитров
5. Ради Христов Емилов
6. Сергей Михайлов Каранфилов
7. Ахмед Мехмедов Ахмедов
8. Мими Миткова Йорданова
9. Искра Драганова Жекова
10. Антонио Александров Стефанов
11. Катя Сталинова Мутафова
12. Стефан Йорданов Радев
13. Севда Невенова Манолова
14. Смиленка Николаева Стоянова
15. Стефан Господинов Стефанов
16. Снежана Димитрова Костова
17. Шефкет Хасанов Хюсеинов
18. Фатме Юсеинова Мехмедова
19. Орлин Ангелов Атанасов
20. Надя Славкова Христова
21. Георги Ангелов Иванов
22. Кръстю Димитров Йорданов
23. Виолета Демирова Демирова

-

100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
100 лева
80 лева
100 лева
150 лева
180 лева
150 лева
50 лева
150 лева
50 лева
40 лева
250 лева
250 лева
100 лева
250 лева
300 лева
150 лева
100 лева
80 лева
100 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мара Кирилова Андреева
Ангел Славчев Ангелов
Дилбер Мехмедова Мустафова
Анифе Маргаритова Илиянова
Мария Йорданова Миланова
Недялка Тодорова Иванова
Юлиян Северинов Алдинов
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8. Анифе Айдънова Садетинова
9. Надка Стефанова Михова
10. Мата Димитрова Грудева
11. Михаил Ганчев Маринов
12. Красимир Михайлов Радостинов
13. Руждие Насуфова Узунова
14. Светлана Райчева Тодорова
15. Ремзи Майрямов Мъстънов
16. Рени Андреева Георгиева
17. Аксиния Михайлова Ангелова
18. Фанка Жекова Маринова
19. Сабие Сабриева Мустафова
20. Ремзи Мехмедов Юсменов
21. Назиме Мехмедова Якубова
22. Айше Мехмедова Хюсеинова
23. Тензиле Аптулова Ахмедова
24. Гинка Тодорова Димитрова
25. Андрей Георгиев Аспарухов

Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
15. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, има официално постъпило питане от г-н Петров, касаещо санирането. Г-н
Петров, имам въпрос към Вас. Тъй като кмета отсъства, има писмен отговор, ако желаете
мога да Ви го предам, ако желаете може да остане за следващата сесия.
Драгомир Петров – общински съветник
Да остане за следващата сесия. По-добре кмета да е тука.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма постъпили други питания. Заповядайте г-н Ибрямов.
Хюсеин Ибрямов – общински съветник
Благодаря Ви г-н Председател. Искам да благодаря първо на г-жа Емел Расимова
и на колегите от ДПС, че ме освободиха от тежестта на ДПС. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, колеги преди да приключим, ако няма други желаещи да се изкажат,
позволете ми и на мен в качеството ми на общински съветник и аз да направя едно
изявление, защото мисля, че и на мен също ми се полага тази възможност. В момента не
съм като председател, не знам дали трябва да предавам и искам думата, но по-скоро бих
желал и аз да кажа нещо:
От самото начало на действащия в момента Общински съвет се правят опити за
бламирането му чрез опити за въвеждане на несъществуващи ограничения, свързани със
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Били сме свидетели,
как повече от 50% от състава на отделни комисии не е участвал в гласуване по важни за
хората от общината ни въпроси, как в хода на заседанията са правени опити за проваляне
на кворума с, на пръв поглед законообразни, уж препратки към споменатия Закон.
Стигна се и до писането на сигнали и доноси към Комисията, управомощена с неговото
прилагане.
Знаете, уважаеми колеги, и аз, а и юристите от общинската администрация,
многократно сме се опитвали да разясним безпочвеността на претенциите за законността
на наши решения, уж взети при конфликт на интереси. Многократно съм влизал в
полемика с наши колеги, най-яростни проводници на тази теза, стоящи и зад писането на
сигналите до Комисията за конфликт на интереси. За съжаление, при всеки един от тези
случаи, зад техните мотиви са прозирали не желание за повишаване качеството на
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нашата работа, а елементарни партийно-партизански опити за провокация, придружени с
непознаване същността на правната материя и неспособност за надмогване на личностни
амбиции. За щастие, сигналите до Комисията за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси са разгледани много обстойно и отговорите им могат да задоволят
и най-претенциозните жалбописци със своята правно-теоретична дълбочина и
обоснованост. Те спокойно могат да бъдат използвани и като основа за един обучителен
семинар, на който да бъде разяснена същността и смисъла на Закона, за да не се
превръща повече непознаването му в повод за някакъв шантаж. Решенията на Комисията
недвусмислено и безапелационно потвърждават нашата правота, описвайки подробно
несъстоятелността в твърденията на сътворилите клеветническите сигнали, стъпвайки
върху цялата съществуваща фактологична и нормативна база.
Искам специално да отбележа, че повод за това мое изявление не е фактът, че
един от сигналите е насочен лично срещу мен. Ако нещата опираха до моята скромна
персона, то аз не бих си позволил да занимавам и вас, уважаеми колеги, а и всички
следящи работата ни, с този проблем. Въпросът обаче има съвсем друго измерение и то е
свързано с нашата отговорност като официални представители на хората от общината и
елементарните опити да избягаме от нея, скривайки се зад уж благовидния повод за
борба с конфликта на интереси и нелепите опити за внушение, че ние тук вземаме
решения под някакъв въображаем корупционен натиск. Това е недостойно и като
отношение към членовете на този колективен орган и като отношение към проблемите
на хората, облекли ни със своето доверие да бъдем техни пълномощници в органите на
местната власт.
Във връзка с това, уважаеми членове на Общинския съвет, уважаеми граждани на
община Попово, искам най-отговорно да заявя, че както и до този момент, така и в
бъдеще, във всяко свое действие аз ще продължавам твърдо да се ръководя от законите
на страната ни и от интересите на хората от нашия регион. Ще продължавам да правя
всичко по силите си, за да не допускам превръщането на този висок обществен орган в
проводник на личностни амбиции и политиканстване, в трибуна за лансиране на
полуистини и сурогатно нормотворчество.
Това беше изявлението, което исках да направя, свързано с решението на
Комисията по конфликт на интереси, което дойде за мен и за г-жа Габровска. Където
решението е, че няма по никакъв начин конфликт на интереси.
Г-жо Габровска искате ли да кажете нещо?
Петранка Габровска – общински съветник
Уважаеми съветници, когато получих писмото от Комисията за конфликт на
интереси, вярвайте не можех да повярвам. Защото и го чета, и не разбирам за какво
всъщност бях обвинена. Когато поисках да ми се изпрати сигнала, аз разбрах, че съм
гласувала за МИГ Попово да се отпуснат тези пари, които гласувахме, които разбира се
са възвръщаеми. Но тъй като признавам, не съм запозната с юридическите въпроси като
всеки човек това жестоко ме обиди и съответно ми създаде некомфортно да се чувствам,
че има сигнал за мен за голямо нарушение. След това разсъждавах много, гледах какво
да направя и реших да се явя сама на изслушването. Наистина, явих се сама, като това
даже направи голямо впечатление на дамата, която ме посрещна. Тя ме попита, как
нямате ли адвокат? Не, казвам, аз не искам адвокат. Аз искам да Ви кажа, че това, което
пишете в сигнала, аз наистина съм гласувала. Но чистосърдечно казвам, че аз просто не
съм знаела, че след като минат 12 месеца, тогава мога да гласувам евентуално нещо. И
ако трябва понасям си наказанието. Няма какво да увъртам, да викам адвокати и да се
оправдавам, след като аз съм гласувала. И второто нещо, което казвам, ако колегите
бяха, наистина се уважаваме, някой щеше да ме подсети – Петя ти беше така, пусни си
декларация, че няма да гласувам, и това е най-лесното. Първо, явно това се е следяло да
се види дали ще гласувам или не. След моето изслушване там и въпросите, които ми
зададоха – от кога съм в този МИГ – аз съм от 2010 г. И беше приключено всичко – 2015
то не функционира, защото тя се подготвяше вече за пр……., така че аз не чувствам
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какво съм нарушила. След това естествено комисията ме изслуша, задаваха ми
допълнително въпроси и наистина получих, че няма никакъв конфликт на интереси,
защото аз не съм взела една стотинка за това да ми е плащано от МИГ. Аз не съм го
направила умишлено, защото моят глас едва ли щеше да бъде полезен дали да гласувам
или не, имаше болшинство, така че не е касаело някакво жизнено решение.
И много така се успокоих, но какво искам да Ви кажа мили хора и уважаеми
съветници, Чистосърдечно споделям, че аз работя повече от 40 години в областта на
културата и като общественик. Кажете ми, ако аз бъркам, примерно, че съм основател на
кинофестивала Златното око без да вземам някакво възнаграждение, този фестивал ми
коства, ако Ви кажа може би това е единственото голямо събитие, което става в нашия
град. Това събитие ние го правим с помощта на спонсори. Можете ли да си представите
в общината да внасяте по 30-40 хиляди лева за едно културно събитие. Ако някой от Вас
е правил такъв жест, да обикаля в София познати и непознати фирми, за да търси и
направи такова събитие без да му се плаща нека да каже. Ако в нашия град има който
сега като ме избраха за председател на пенсионерските клубове и виждам как някои с
ирония се отнасят към това. А това са хората, които всичко построено в този град, хората
с отговорност. Аз някой път съм работила и с Читалищата в културата, виждам тяхната
отговорност, тяхното възпитание, тяхното чувство, че трябва да участват в обществения
живот и всичко това аз им помагам безвъзмездно всеки ден са при мен. Кой рожден ден
има, да напиша това, да отида и това го правя с удоволствие без заплащане.
Ако аз съм председател на Читалище, това го правя безвъзмездно. И ето в Сеячи,
г-н Евгени може да ме подкрепи, едно Сеячи, което нямаше нищо и когато аз казах, че
ще направим в този квартал нещо, сега може да видите какви състави има –
работнически танцов, детски танцов – седем колектива. И автентичен състав, с който се
представихме блестящо на Копривщица и единствения занаят, който показахме –
плетене със шума – сувенири, рогозки. Сега групата беше и в Търново да представим в
международния фестивал на занаятите. Всичко това аз правя безвъзмездно. Ако не
знаете попитайте Кардам – плащам от парите, които вземам тук екскурзия до Трявна,
помагам с музиката, някой път им давам по 50 лева да платя музиката. Кажете ми, ако аз
заслужавах, това което някой си позволи да пише. Почувствах се обидена. Но това
отмина. Само Ви призовавам, сутринта започнахме с толкова неприятности, това го
гледа цялата община. Добре започна колегата като каза да забравим различията, кой от
коя партия, това отминава. Ние сме гражданите на Попово. Те какво виждат от нас,
какво чуват, че първо ние не се уважаваме като хората. Ние не се изслушваме. Ние
гледаме като че ли доставя някакво удоволствие да се плюем един друг. Защо, питам ?
Не мога да си обясня. Чувствам се подтисната тук. Вярвайте ми ! Аз не деля хората кой е
ГЕРБ или там БСП, вярвайте ми ! Не е така. Аз винаги искам нещо в този град да става и
съм готова да помагам.
Много говорих. Извинявайте, но просто исках да Ви го кажа с болка, че съм
обидена и призовавам, нека да не ставаме за посмешище. Те ни казват, че Бойко се
изказа много добре и обиди Георгиев, пък Георгиев пресече някой не му даде думата,
просто сме смешни ! Повярвайте ми! Всеки има право да си каже думата, всеки прав е,
че иска това, но нека да го правим по културен, по-цивилизован начин! Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря колеги, ако няма друго закривам осемнадесетото заседание на ОбС
Попово.

37/38

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: .............................................
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:

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

38/38

