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ПРОТОКОЛ № 19
Днес, 27.04.2017 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума.
На днешното заседание присъстват 27 общински съветника, имаме кворум, ОбС
може да взема решения.
Уважаеми колеги, откривам ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО заседание на ОбС –
Попово.
На заседанието присъстват началници на отдели, г-н Мариан Маринов, г-н
Тихомир Трифонов, г-н Георги Пенчев, очакваме всеки момент д-р Людмил Веселинов
да се присъедини към нас.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския
съветник Горан Цветков поради ангажименти.
Имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 12 точки.
В законовия срок постъпи още една докладна записка от мое име относно:
Прегласуване на решение № 230 по Протокол № 16 от 26.01.2017 г. за изплащане левови
компенсации през 2016 г. от Национален компенсационен жилищен фонд чрез Местна
комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Попово, избрана с решение № 23 по
Протокол № 3 от 22.12.2015 г. на ОбС Попово.
Предлагам тя да влезе като точка 11 в Дневния ред.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

26
1
0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
Постъпило е едно питане от общинския съветник Драгомир Петров, на което на
предното заседание не успяхме да отговорим. Ще му бъде отговорено днес.
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
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1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за
2017 г.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2017 до 31.03.2017 г.
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2017 г.- имоти в регулация и земеделска земя.
4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2017г. и гласуване на решение за закупуване на
имоти в землището на с. Гагово – собственост на физически лица, в чиито имоти се
намира археологически обект „Тракийска куполна гробница“.
5.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2017г. Одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и движими вещи, чрез публичен търг
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2017г. Откриване на процедура за учредяване
право на ползване върху имот частна общинска собственост – „Хоспис”, чрез
публичен търг.
7.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти - земеделска земя, чрез
публичен търг.
8.Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.63.3 по кадастрална карта на землище
гр. Попово.
9.Приемане на Проект на анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за
предучилищно и училищно образование).
10.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Попово
за периода 2017-2018 година.
11. Прегласуване на решение № 230 по Протокол № 16 от 26.01.2017 г. за Изплащане
левови компенсации през 2016 г. от Национален компенсационен жилищен фонд
чрез Местна комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Попово, избрана с
решение № 23 по Протокол № 3 от 22.12.2015 г. на ОбС Попово.
12.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
13 .Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, да стане дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ

-

26
1
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

0

Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка.
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за
2017 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
Нашата комисия проведе редовно заседание на 25 април в пълен състав. В
заседанието взеха участие и представители на общинска администрация. С четири гласа ЗА
и един ПРОТИВ комисията подкрепя докладната записка. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
На редовно заседание на нашата комисия на 24 април от 13 часа, в присъствието
на 4 члена, с четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение. Благодаря Ви.
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 25 април от 16 часа заседава в пълен
състав 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 заседава на 26.04.2017 г. от 15 часа в пълен състав. По точка 1 от
дневния ред с три гласа ЗА 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 26 вчера в пълен състав и с присъствие на служители от
общинска администрация. С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Преди да преминем по същество, мисля, че вносителя има предложение за
допълнение към докладната.
Мариан Маринов – Директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово
Да господин Председател. От името на вносителя искам да направя едно
допълнение към докладната. Допълнението е свързано с 4 точка от Дневния ред, а
именно закупуване на имоти в землището на с. Гагово. В тази връзка това придобиване
на земеделска земя трябва да намери място в Инвестиционната програма и се добавя още
една точка към докладната. Точка 10 придобива следния вид:
10. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-04
“Придобиване на земя“ – с. Гагово, за дейност 759 „Други дейности по културата” – с.
Гагово със сумата 5 015 лв. /източник на финансиране: от собствени бюджетни
средства/.
Следващата точка 11. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за
непредвидени и неотложни разходи в частта за местните дейности с 5 015 лв.
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И последната точка, която става 12 Увеличенията и намаленията да се отразят по
съответните дейности и параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината
за 2017 година. Тоест точка 10 става точка 12.
Евгений Георгиев – общински съветник
Аз предлагам т. 12. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за
дейност 714 Спортни бази за спорт за всички по бюджета на Община Попово за 2017 г. с
2 500 лв., като сумата се предоставя на новорегистрирания Спортен клуб за детскоюношески футбол "Черноломец 2017".
Точка 13 става Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени
и неотложни разходи в частта за местните дейности с 2 500 лв.
Като точка 10 става вече точка 14.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Георгиев за предложението. Колеги, имате думата за други
въпроси, предложения, мнения по отношение актуализацията на бюджета. Имаме ли
други коментари ? Ако не да подложим на гласуване двете предложения, които бяха
направени от вносителя и от д-р Георгиев.
Първо подлагам на гласуване предложението на вносителя, което беше направено
от Мариан Маринов.
Който е съгласен с предложението на вносителя, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
- 28
ПРОТИВ
0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
0
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
Подлагам на гласуване второто предложение на д-р Георгиев. Който е съгласен,
моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
- 28
ПРОТИВ
0
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
0
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
Двете предложения бяха приети единодушно като цялото решение придобива
следния вид:
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа” – обект „Изготвяне на технически проект:
"Реконструкция на пешеходни настилки в град Попово" със сумата 19 920 лв. /източник
на финансиране: Целева субсидия за капиталови разходи/.
2. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 714 „Спортни бази за спорт за
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всички” – обект „Изготвяне на технически проект за: "Реконструкция на обслужваща
сграда към спортен комплекс парк "Градска градина", гр. Попово" със сумата 19 480 лв.
/източник на финансиране: Целева субсидия за капиталови разходи/.
3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на уличната мрежа” – обект „Изготвяне на технически проект:
"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" със сумата 16 200 лв. /източник
на финансиране: Целева субсидия за капиталови разходи/.
4. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 714 „Спортни бази за
спорт за всички” – обект „Изготвяне на технически проект за: "Рехабилитация на
обслужваща сграда, инфраструктура и съоръжения към нея в спортен комплекс парк
"Градска градина", гр. Попово" със сумата 20 400 лв. /източник на финансиране: Целева
субсидия за капиталови разходи/
5. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 714 „Спортни бази за
спорт за всички” – обект „Изготвяне на технически проект за: "Реконструкция на
трибуна, ограда и лекоатлетическа писта към игрище за спортно-тренировъчна дейност в
спортен комплекс парк "Градска градина", гр. Попово" със сумата 20 400 лв. /източник
на финансиране: Целева субсидия за капиталови разходи/
6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 “Друго
оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 622 „Озеленяване” – Закупуване на
техника за озеленяване със сумата 10 000 лв. /източник на финансиране: Целева
субсидия за капиталови разходи/
7. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-04
“Придобиване на транспортни средства”, за дейност 619 „Други дейности по жилищното
строителство и регионалното развитие” – обект „Лекотоварен автомобил с висока
проходимост 4x4, с отделно товарно отделение за Звено "Инфраструктура и
благоустрояване" със сумата 1 800 лв. /източник на финансиране: Целева субсидия за
капиталови разходи/
8. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03
“Друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 865 „Други дейности по
туризма” – обект „Доставка и монтаж на пречиствателно съоръжение Ковачевско кале"
със сумата 3 000 лв. /източник на финансиране на цялата сума от 15 000 лв.: Собствени
бюджетни средства/
9. За обект „Закупуване на жилищна сграда и допълнително застрояване за
паркинг в кв. 87 по регулационния план на гр. Попово“, който е на стойност 60 000 лв. се
изменя източника на финансиране и от собствени бюджетни средства става: 15 000 – от
целева субсидия за капиталови разходи и 45 000 лв. – от собствени бюджетни средства.
10. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-04
“Придобиване на земя“ – с. Гагово, за дейност 759 „Други дейности по културата” – с.
Гагово със сумата 5 015 лв. /източник на финансиране: от собствени бюджетни
средства/.
11. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и
неотложни разходи в частта за местните дейности с 5 015 лв.
12. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714
Спортни бази за спорт за всички по бюджета на Община Попово за 2017 г. с 2 500 лв.,
като сумата се предоставя на новорегистрирания Спортен клуб за детско-юношески
футбол "Черноломец 2017".
13. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и
неотложни разходи в частта за местните дейности с 2 500 лв.
5/38

14. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2017 година.
Преминаваме към гласуване на решението по точка Първа.
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

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

25
0
3

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 258
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл.
21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда
за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за
съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Попово, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа” – обект „Изготвяне на технически проект:
"Реконструкция на пешеходни настилки в град Попово" със сумата 19 920 лв. /източник
на финансиране: Целева субсидия за капиталови разходи/.
2. Отпада от Инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 714 „Спортни бази за спорт за
всички” – обект „Изготвяне на технически проект за: "Реконструкция на обслужваща
сграда към спортен комплекс парк "Градска градина", гр. Попово" със сумата 19 480 лв.
/източник на финансиране: Целева субсидия за капиталови разходи/.
3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на уличната мрежа” – обект „Изготвяне на технически проект:
"Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и
тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях" със сумата 16 200 лв. /източник
на финансиране: Целева субсидия за капиталови разходи/.
4. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 714 „Спортни бази за
спорт за всички” – обект „Изготвяне на технически проект за: "Рехабилитация на
обслужваща сграда, инфраструктура и съоръжения към нея в спортен комплекс парк
"Градска градина", гр. Попово" със сумата 20 400 лв. /източник на финансиране: Целева
субсидия за капиталови разходи/
5. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 714 „Спортни бази за
спорт за всички” – обект „Изготвяне на технически проект за: "Реконструкция на
трибуна, ограда и лекоатлетическа писта към игрище за спортно-тренировъчна дейност в
спортен комплекс парк "Градска градина", гр. Попово" със сумата 20 400 лв. /източник
на финансиране: Целева субсидия за капиталови разходи/
6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 “Друго
оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 622 „Озеленяване” – Закупуване на
техника за озеленяване със сумата 10 000 лв. /източник на финансиране: Целева
субсидия за капиталови разходи/
7. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-04
“Придобиване на транспортни средства”, за дейност 619 „Други дейности по жилищното
строителство и регионалното развитие” – обект „Лекотоварен автомобил с висока
проходимост 4x4, с отделно товарно отделение за Звено "Инфраструктура и
благоустрояване" със сумата 1 800 лв. /източник на финансиране: Целева субсидия за
капиталови разходи/
8. Увеличава се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03
“Друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 865 „Други дейности по
туризма” – обект „Доставка и монтаж на пречиствателно съоръжение Ковачевско кале"
със сумата 3 000 лв. /източник на финансиране на цялата сума от 15 000 лв.: Собствени
бюджетни средства/
9. За обект „Закупуване на жилищна сграда и допълнително застрояване за
паркинг в кв. 87 по регулационния план на гр. Попово“, който е на стойност 60 000 лв. се
изменя източника на финансиране и от собствени бюджетни средства става: 15 000 – от
целева субсидия за капиталови разходи и 45 000 лв. – от собствени бюджетни средства.
10. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-04
“Придобиване на земя“ – с. Гагово, за дейност 759 „Други дейности по културата” – с.
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Гагово със сумата 5 015 лв. /източник на финансиране: от собствени бюджетни
средства/.
11. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и
неотложни разходи в частта за местните дейности с 5 015 лв.
12. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714
Спортни бази за спорт за всички по бюджета на Община Попово за 2017 г. с 2 500 лв.,
като сумата се предоставя на новорегистрирания Спортен клуб за детско-юношески
футбол "Черноломец 2017".
13. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и
неотложни разходи в частта за местните дейности с 2 500 лв.
14. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2017 година.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2017 до 31.03.2017 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа за подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал.
4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община
Попово за периода 01.01.2017 г- 31.03.2017 г. в размер на 160.00 лева.
Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси, мнения, предложения? Няма.
Преминаваме към гласуване на тази точка. Който е съгласен предложението да стане
решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 259
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал.
4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет
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РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на Кмета на Община
Попово за периода 01.01.2017 г- 31.03.2017 г. в размер на 160.00 лева.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2017 г.- имоти в регулация и земеделска земя.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Нашата комисия по точка 3 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл.14, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2017г.
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
УПИ ІХ, кад.№168 от кв.19 по регулационния план на с.Водица; УПИ І от кв.32 по
регулационния план на с.Еленово; Павилион находящ се в УПИ І от кв.47 по
регулационния план на с.Зараево; Помещение на първи етаж в сграда с идентификатор
57649.503.3780.1.3 по кадастрална карата на гр.Попово, бул.„България”№85; част от
поземлен имот с идентификатор 57649.503.2397 и идентификатор 57649.503.2386 по
кадастрална карта на гр.Попово – за шахтови кладенци.
-в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Паламарца
Паламарца
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци

Имот №
79030
50008
40
100037
100039
100353

Площ
7,500
13,300
10,111
1,205
2,865
0,779

Кат
3
3
3
2
2
3

НТП
нива
нива
нива
нива
нива
нива
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Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Светлен
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Априлово
Горица
Горица

100355
100378
100379
100382
100027
100029
100030
231
10032
10034
10049
10061
10148
15030
15058
23020
29017
29023
42056
67045

2,884
0,186
1,826
2,160
0,406
0,877
1,121
10,000
4.300
1,602
1.000
1.743
1.500
0,358
1,055
1.155
0,700
2,682
0.221
3,218

3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4

49103
29117
25052
14016
83083
83089
Ч.им.23020
Ч.им.23022
Ч.им.24016
Ч.им.28002
Ч.им.47052
Ч.им.69004
Ч.им.82001
1088
15098
50060
Част от им
15066
99358
84154
000113

0,981
4,999
0,400
2,843
6,400
2,270
2,500
4,500
3,010
3,900
3,182
1,000
4,143
3,337
0,443
8,443

5
4
5
3
6
6
7
7
7
7
7
7
7
3
3
6

1,000
0,525
7,966
5,450

4
3
4
4

нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
из.нива
нива
др.селст.т-я
нива

Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай
преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
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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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 260
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл.14, ал.1 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост
за 2017г.
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
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УПИ ІХ, кад.№168 от кв.19 по регулационния план на с.Водица; УПИ І от кв.32 по
регулационния план на с.Еленово; Павилион находящ се в УПИ І от кв.47 по
регулационния план на с.Зараево; Помещение на първи етаж в сграда с идентификатор
57649.503.3780.1.3 по кадастрална карата на гр.Попово, бул.„България”№85; част от
поземлен имот с идентификатор 57649.503.2397 и идентификатор 57649.503.2386 по
кадастрална карта на гр.Попово – за шахтови кладенци.
-в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Паламарца
Паламарца
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Ломци
Светлен
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Баба Тонка
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина

Имот №
79030
50008
40
100037
100039
100353
100355
100378
100379
100382
100027
100029
100030
231
10032
10034
10049
10061
10148
15030
15058
23020
29017
29023
42056
67045

Площ
7,500
13,300
10,111
1,205
2,865
0,779
2,884
0,186
1,826
2,160
0,406
0,877
1,121
10,000
4.300
1,602
1.000
1.743
1.500
0,358
1,055
1.155
0,700
2,682
0.221
3,218

49103
29117
25052
14016
83083
83089
Ч.им.23020
Ч.им.23022
Ч.им.24016
Ч.им.28002

0,981
4,999
0,400
2,843
6,400
2,270
2,500
4,500
3,010
3,900

Кат
3
3
3
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
4
4
3
4
4
3
4
4
3
4
5
4
5
3
6
6
7
7
7
7

НТП
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
нива
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Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Садина
Априлово
Горица
Горица

Ч.им.47052
Ч.им.69004
Ч.им.82001
1088
15098
50060
Част от им
15066
99358
84154
000113

3,182
1,000
4,143
3,337
0,443
8,443

7
7
7
3
3
6

нива
нива
нива
нива
нива
нива
из.нива

1,000
0,525
7,966
5,450

4
3
4
4

нива
др.селст.т-я
нива

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2017г. и гласуване на решение за закупуване на
имоти в землището на с. Гагово – собственост на физически лица, в чиито имоти се
намира археологически обект „Тракийска куполна гробница“.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 8, ал. 9, т. , чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7, ал. 1, т. 1 от
НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2017 год., раздел V с: имоти с №032012 и №032022
по КВС на с.Гагово.
2.Възлага на кмета на община Попово да сключи договори за покупко – продажба
на недвижими имоти и определя цена за закупуването им както следва:
- 4 111 лева за имот № 032012 - нива с площ 4.099 дка., местност „Хотуля” по КВС
на землище с.Гагово, собственост на Атанас Стефанов Атанасов от с.Гагово
- 904 лева за имот № 032022 - нива с площ 0.901 дка., местност „Хотуля” по КВС
на землище с.Гагово, собственост на Стефка Йорданова Колева от гр.Попово
Колеги, имате думата за въпроси.
Никола Джамбазов – общински съветник
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, господин Председател, господин
Кмете, гости, през 2010 година завърши теренното проучване на Тракийската куполна
гробница край с. Гагово. С това не се сложи край на работата на гл. асистент д-р Даниела
Стоянова, Никола Русев и техния екип по проучване на този архитектурен паметник.
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Напротив, тя тепърва започна тогава. Започнаха да се обработват материалите, да се прави
графично заснемане на обекта, графична реконструкция и заключения. Заключения, които
винаги стигаха до едно положение – да подчертаят уникалността на този архитектурен
паметник на културата. Целта на колегите беше да въведат в научно обръщение, в
академичната археологична литература този паметник. И представянето му започна в София,
академичното представяне на този обект започна в София, а един от пиковете на това
представяне беше участието му в една изложба посветена на тракийското наследство
проведена извън България. В тази изложба бяха включени съкровища от този период
тракийски период на територията на днешна България, също така и значимите и най-важни
паметници, гробници от този период. Наистина мястото беше ограничено и трябваше да се
селектират най-значимите. Редом с най-значимите в България застана и Гаговската гробница,
благодарение на нейната уникална архитектура. Мястото където се проведе, всъщност
годината в която се проведе тази изложба беше 2015 година, а мястото беше Лувъра Франция. И осъзнавайки, имайки в предвид академичната тежест, който вече този обект
носи, с която е натоварен, трябва изключително съвестно, отговорно и внимателно да се
подхожда към социализирането му, опазването, експонирането и експлоатацията му. Ние
можем да благодарим само за този уникален шанс, който ни се дава с този обект, защото той
само с няколко метра само по-на север или по-на запад нямаше да е в територията на община
Попово, а щеше да е в друга община. И мисля, че той, този обект Куполната гробница в
Гагово заедно с Късноантичната крепост Ковачевско кале биха се превърнали в
изключително атрактивна дестинация за туризъм. С това работата на хората, които са
работили по този обект, и работата на хората, които продължаваме да работим, включая и
ОбС не свършва. Ние ще бъдем ангажирани може би за цял живот с този обект.
Това беше като резюме за случващото се с тази Куполна гробница, защото това все
пак е на доста академично ниво и може би много хора не знаят.
А относно докладната записка ще си позволя да препоръчам в решението на
докладната записка там отзад където пише местността „Хотуля“ понеже така се води и в
картите, но има един отговор на Министерството, където казват, че тя не е местност
„Хотуля“, а по техните скици се води „Смоенар пунар“, ако не се лъжа мисля, че така беше.
И мисля, че като има идентификационен номер няма смисъл да слагаме наименование на
местност, ако не ни задължават да го махнем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Може ли някой да изрази становище по този казус?
Мариан Маринов – Директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово
Уважаеми дами и господа, да г-н Тошков, придобиването на имоти става по номер,
който е на имот, така, че мисля, че е без значение на местността, каква ще бъде при една
сделка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
При условие, че имаме идентификатор, то е съобразено с местното КВС, което го има
и дори да е по различен начин
Никола Джамбазов – общински съветник
В същност това, което прави впечатление от отговора на бившия министър на
културата Вежди Рашидов е подчертаване на местността „Хотуля“ в неговия отговор и
подчертаване на местността, която е по техния.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не мисля, че в момента е от някакво значение това. Добре. Благодаря на г-н Тошков.
Заповядайте г-н Витанов.
Валентин Витанов – общински съветник
Понеже стана дума за уникалната куполна гробница и аз искам да кажа няколко неща.
Значи по принцип уникалността на тази гробница е че е двукуполна. Единствената в
България намерена. Значи според мен трябва да се наостри вниманието на всички, които се
занимават научно или пък на други, че трябва да бъде Тракийска двукуполна гробница.
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Защото е уникална – общ коридор между двете. Няма в България такова нещо. Това е едното,
като предложение го правя за по-нататък
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В момента това трябва ли да влезе, защото ние в момента не я вкарваме в някакъв
каталог, а става въпрос за купуване на земя.
Валентин Витанов – общински съветник
Просто не е вярно наименованието. Просто не е вярно. Защо трябва да бягаме от
нещо, което е уникално и човек може да наостри вниманието на всички с това нещо. Два
купула – уникална е – с общ коридор. Само още нещо. Задължително също така трябва да се
върви и да се разработва идеята, защото точно в района на гробницата и селищата, които са в
района на гр. Опака има две много големи сражения – едното с Филип Македонски, а след
това и с Александър Македонски, които могат да се вържат с това нещо и голям отзвук може
да има там в средите. По интересно, по-атрактивно ще бъде, ако хванем и това нещо. Ако
минете в района около гробницата има огромно количество стрели с бронзови върхове,
които все още се намират.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Витанов, недейте, благодаря Ви. Г- н Гущанов.
Любомир Гущанов – общински съветник
…………….. съветникът не говори на микрофон ……..на тези земи и трябва да се
договарят ………..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Последно, г-н Витанов, това нещо за двукуполна или еднопулна няма да го подлагам
на гласуване. Други въпроси има ли? Преминаваме към гласуване по тази точка.
Който е съгласен с направеното предложение за решение моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

ЗА
ЗА
ЗА
-

28
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 261
На основание чл. 8, ал. 9, т. , чл. 34, ал. 2 от ЗОС, чл. 6 и чл. 7, ал. 1, т. 1 от
НРПУРОИ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2017 год., раздел V с: имоти с №032012 и №032022
по КВС на с.Гагово.
2.Възлага на кмета на община Попово да сключи договори за покупко – продажба на
недвижими имоти и определя цена за закупуването им както следва:
- 4 111 лева за имот № 032012 - нива с площ 4.099 дка., местност „Хотуля” по КВС
на землище с.Гагово, собственост на Атанас Стефанов Атанасов от с.Гагово
- 904 лева за имот № 032022 - нива с площ 0.901 дка., местност „Хотуля” по КВС
на землище с.Гагово, собственост на Стефка Йорданова Колева от гр.Попово
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2017г. Одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и движими вещи, чрез публичен търг
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 35, ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ Общинският
съвет

РЕШИ
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1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2017год.,
раздел ІІІ, т.Б - І с: УПИ ІV, кад.№783 от кв.21 по регулационния план на
с.Славяново
раздел ІІІ, т.Б – ІІ с: 2бр ЗИЛ 131
2.Одобрява начална тръжна цена :
- 2 123.40 лева за УПИ VІІ, кад.№40 от кв.15 по регулационния план на
с.Априлово с площ 635 кв.м. собственост на Общината по АОС 13023.Цената е без ДДС.
- 2 327.40 лева за УПИ ІV, кад.№783 от кв.21 собственост на Общината по АОС
219. Цената е без ДДС.
- 6 000 лева за ЗИЛ 131 с рег.№Т5691МТ
- 6 000 лева за ЗИЛ 131 с рег.№Т5692МТ
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Георги Георгиев – председател на Общински съвет Попово
Имате думата за въпроси. Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен
с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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ЗА
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ЗА
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-

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

РЕШЕНИЕ № 262
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 35, ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ Общинският
съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2017год.,
раздел ІІІ, т.Б - І с: УПИ ІV, кад.№783 от кв.21 по регулационния план на
с.Славяново
раздел ІІІ, т.Б – ІІ с: 2бр ЗИЛ 131
2.Одобрява начална тръжна цена :
- 2 123.40 лева за УПИ VІІ, кад.№40 от кв.15 по регулационния план на
с.Априлово с площ 635 кв.м. собственост на Общината по АОС 13023.Цената е без ДДС.
- 2 327.40 лева за УПИ ІV, кад.№783 от кв.21 собственост на Общината по АОС
219. Цената е без ДДС.
- 6 000 лева за ЗИЛ 131 с рег.№Т5691МТ
- 6 000 лева за ЗИЛ 131 с рег.№Т5692МТ
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2017г. Откриване на процедура за учредяване
право на ползване върху имот частна общинска собственост – „Хоспис”, чрез
публичен търг.
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
По точка 6 от дневния ред в комисията се проведоха оживени разисквания. И
съобразявайки се с дневния оборот на Хосписа, който през последната година има между
30 и 35 души на ден и цената на пролежания леглоден, който е 30 лева за ден, комисията
предлага промяна в решението. По точно в т. 2 Одобрява начална тръжна годишна цена
за право на ползване на гореописания имот 10 000 лева, вместо 8 666.68 лева без ДДС.
Имайки предвид, че с ДДС цената ще стане 12 000 лева, което излиза по 1000 лева на
месец. Останалите точки предлагаме да останат по същия начин, в същия вид. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Зачитам проекта за решение в първоначалния му вид, след което ще подложа на
гласуване предложението на комисията:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 39, ал. 1 и ал. 2, чл.
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 47, ал. 1 и ал. 2 и чл. 49 ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2017год., раздел ІІІ, т.Б - ІV с:
Западно крило от първи етаж с площ 540 кв.м., част от четириетажна сграда с
идентификатор 57649.503.3680.1 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на
Общината по АОС 1792/07.02.12г.
2.Одобрява начална тръжна годишна цена за право на ползване на гореописания
имот: 8666.68 лева. Цената е без ДДС.
3.Определя срок за ползване на имота – 5 години, като ползвателя не може да
променя предназначението му – „Хоспис”.
4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Както разбрахте има предложение от комисията тази сума 8666.68 да стане 10000
лева. Има ли други коментари по тази докладна? Нямаме, не виждам.
В такъв случай подлагам на гласуване предложението на комисията сумата от
8666.68 лева да стане 10 000 лева. Който е съгласен, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

27
0
1

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към гласуване на решението като цяло с направената корекция.
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

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 263
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 39, ал. 1 и ал. 2, чл.
41, ал. 2 от ЗОС, чл. 47, ал. 1 и ал. 2 и чл. 49 ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска
собственост в община Попово през 2017год., раздел ІІІ, т.Б - ІV с:
Западно крило от първи етаж с площ 540 кв.м., част от четириетажна сграда с
идентификатор 57649.503.3680.1 по кадастрална карта на гр.Попово, собственост на
Общината по АОС 1792/07.02.12г.
2.Одобрява начална тръжна годишна цена за право на ползване на гореописания
имот: 10 000 лева. Цената е без ДДС.
3.Определя срок за ползване на имота – 5 години, като ползвателя не може да
променя предназначението му – „Хоспис”.
4. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти - земеделска земя, чрез
публичен търг.
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
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Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Решението по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

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

Имот №
57649.113.120
57649.113.135
57649.113.147
57649.113.153
57649.113.164
57649.112.130

Площ Кат
0.469
4
0.596
4
0.583
4
0.575
4
0.565
4
0.498
4

НТП
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих

АОС
13035
13036
13037
13038
13039
13034

Начална тръжна
цена лв/имот
188
238
233
230
226
189

Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба
на гореописаните имоти.
Имате ли въпроси? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване по точката.
Гласуването е поименно. Който е съгласен с предложението за решение по тази точка, моля
да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
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

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 264
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

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

Имот №
57649.113.120
57649.113.135
57649.113.147
57649.113.153
57649.113.164
57649.112.130

Площ Кат
0.469
4
0.596
4
0.583
4
0.575
4
0.565
4
0.498
4

НТП
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих
за земед.труд и отдих

АОС
13035
13036
13037
13038
13039
13034

Начална тръжна
цена лв/имот
188
238
233
230
226
189

Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба
на гореописаните имоти.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.63.3 по кадастрална карта на землище
гр. Попово.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на ОбщинаПопово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
По точка 8 нашата комисия с три гласа за подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл.
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор 57649.63.3
по кадастрална карта на землище гр.Попово да се изработи Подробен устройствен план –
план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски
нужди за изграждане на цех за екобрикети и складови помещения
2. Да се разработи план-схема на инженерната инфраструктура и транспортнокомуникационен план.
3. Проектът да се изготви върху одобрената и влязла в сила кадастрална карта на
землище гр.Попово и в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2001г. на МРРБ за
обем и съдържание на устройствените планове.
4. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с
идентификатор 57649.63.3 по кадастрална карта на землище гр.Попово.
Приложение: задание и скица на имота
Имате думата за въпроси.
Евгений Георгиев – общински съветник
На скицата ми направи впечатление, че пише ул. „Въстаническа“, а трябва да бъде
бул. „България“, тъй като Калчеви кошари се намират на пътя за Бяла. Мисля, че е
станала техническа грешка, защото ул. „Въстаническа“ е под гарата.
Нели Петрова – общинска администрация
Имота се намира срещу КАТ наистина. Скицата е издадена от служба по Кадастър
Търговище. Не мога да отговоря защо е такава грешката. Скицата не е наша. Наистина
имота се намира срещу КАТ. Идентификатора е същия. Това е Кадастрална карта.
Любомир Гущанов – общински съветник
Само да кажа, това е чисто технически въпрос. Важен в случая и водещ е
идентификатора на имота, който 57649.63.3. Така, че това ни е водещото към момента.
Действително сигурно има някаква техническа грешка, тъй като в базата данни на
Агенция на кадастъра, която е публична и всеки да я достъпи, имота граничи с бул.
„България“ , а в тази скица, която е предоставена граничи с ул. „Въстаничека“, но пак
повтарям в случая важен е идентификатора на имота. Само да допълня, че тази
процедура, която се развива по ЗУТ отново е чисто техническа и макар, че е употребена
думата ОбС Попово – разрешава за поземлен имот, аз си мисля, че тук няма да има
колеги, които да не разрешат, тъй като на всеки един от нас целта ни е да бъдат
стимулирани такива жители да създават работни места.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други коментари? При условие, че няма грешка при идентификатора е същия,
предполагам няма да има проблеми. Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
2

Решението се приема !
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 265
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл.
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор 57649.63.3
по кадастрална карта на землище гр.Попово да се изработи Подробен
устройствен план – план за застрояване за промяна предназначението на
земеделска земя за неземеделски нужди за изграждане на цех за екобрикети и
складови помещения
2. Да се разработи план-схема на инженерната инфраструктура и транспортнокомуникационен план.
3. Проектът да се изготви върху одобрената и влязла в сила кадастрална карта на
землище гр.Попово и в съответствие с изискванията на Наредба № 8/2001г. на МРРБ за
обем и съдържание на устройствените планове.
4. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с
идентификатор 57649.63.3 по кадастрална карта на землище гр.Попово.
Приложение: задание и скица на имота
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Приемане на Проект на анализ на потребностите от подкрепа за личностно
развитие на децата и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за
предучилищно и училищно образование).
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия предлага проекта за анализ да бъде одобрен.
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 също единодушно с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В такъв случай зачитам проекта за решение по тази докладна, след което ще я
обсъдим:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от ЗПУО,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно
образование).
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предостави приетия по т. 1 Анализ на
Областния управител, в срок до 30.04. 2017 г.
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Имате думата колеги по отношение на Анализа.
Евгений Георгиев – общински съветник
Аз искам първо да изкажа благодарност на групата, която е правила този Анализ,
много подробен. И на комисията когато заседавахме много обстойно казаха и залегнаха
тезата, че действително този проект за Анализ трябва да бъде внесен в областта и мисля, че
хората, които са работили по него заслужават адмирации. И затова групата на ГЕРБ и цялата
комисия нашата подкрепи Анализа. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз мисля, че всички сме съгласни с констатациите, че Анализа е доста подробен и се
надявам на базата на този Анализ да има и някакви действия по-нататък. Има ли други
мнения и становища по отношения на тази докладна? Няма.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 266
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 196, ал. 3 от ЗПУО,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата
и учениците в община Попово (по чл. 196, ал. 1 на Закона за предучилищно и училищно
образование).
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предостави приетия по т. 1 Анализ на
Областния управител, в срок до 30.04. 2017 г.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в община Попово
за периода 2017-2018 година.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А предложението за решение по тази точка е следното:
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане ,чл. 36 б , ал.
4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл.
21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
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Общински съвет град Попово приема Годишен план за развитие на
социалните услуги в общината за периода 2017-2018 година.
Въпроси? Не виждам. Подлагам на гласуване решението, който е съгласен моля да
гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 267
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за социалното подпомагане ,чл. 36 б , ал.
4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл.
21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет град Попово приема Годишен план за развитие на
социалните услуги в общината за периода 2017-2018 година.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11. Прегласуване на решение № 230 по Протокол № 16 от 26.01.2017 г. за Изплащане
левови компенсации през 2016 г. от Национален компенсационен жилищен фонд
чрез Местна комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при Община Попово, избрана с
решение № 23 по Протокол № 3 от 22.12.2015 г. на ОбС Попово.
Вносител: Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По тази точка няма становища, тъй като беше внесена от мен в последния момент
на базата на коментарите които направихме в предходната сесия. Знаете, че се получи
технически проблем. Гласувано беше само по последна точка от самото решение, което
беше прието явно като цяло, сме пропуснали да гласуваме цялостното решение, затова
Ви го предлагам в завършен вид като цяло и го зачитам:
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПМЖСВ, § 17 от
ППЗУПГМЖСВ, Общинският съвет

РЕШИ
1. За извършваните дейности по Закона и Правилника за прилагането му
правоимащите заплащат на Община Попово режийни разноски в размер на 3% от
стойността на полагащата се индексация за придобития недвижим имот по реда на
ЗУПГМЖСВ съгласно разпоредбата на чл. 35, ал.4 от НРПУРОИ.
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2. Общински съвет Попово разпределя в проценти набрани средства по § 17 от
ППЗУПГМЖСВ по предложение на местната комисия по чл. 8, ал.2 от ЗУПМЖСВ, а
именно: за период от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.:
А: стопански разходи: 0%;
Б: Разходи за услуги по граждански договори: 0%
В: Материално стимулиране на членовете на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от
ЗУПМЖСВ: 100%.
3. Задължава Председателя на Местната комисия да свика заседание на същата с
участие на всички членове за мандат 2011 – 2015 г. и мандат 2015 – 2019 г., на което да
разпределят набраната сума и да предоставят на ОбС протокол от проведеното заседание
за утвърждаване от Общински съвет.
Румен Кьосев – общински съветник
Всъщност, аз не споделям становището Ви, че сме провели дебатите. Аз сега съм
изненадам с тази докладна, но на първо място искам като се гласува да гласуваме точка
по точка, за да няма после спорове какво точно сме гласували. На следващо място се
сещам, че на това заседание от 26.01.2017г. се разискваше въпроса дали изобщо да се
определи тези 3 % режийни, които да се предоставят на членовете на местната комисия,
ако не дали да 3 или друг процент, евентуално колегата Кънев предложи тези 3 % да се
върнат на правоимащите, които са получили обезщетение от Компенсационния фонд. А
ако не се лъжа моето предложение беше в смисъл – връща докладната записка на
вносителя за изясняване на методиката по разпределение на средствата в Местната
комисия включвайки и членовете в мандат 2011 – 2015 г. Според мен така предложената
от Вас редакция на точка 3 не съответства на моето предложение. Така, че аз мисля, че
дебата е отворен точно сега, не е приключил.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Кьосев, то вярно, че беше отдавна, но това което ние сме записали по трета
точка като решение е точно дума по дума Вашето предложение, точно Вашето
предложение. Единствения проблем, който е застъпен тогава, че аз не съм подложил на
гласуване тогава като цяло решението, което по никакъв начин не изменя същността му.
И ние това, трета точка сме я приели точно така с пълно мнозинство точно по този
начин, както Вие сте го предложили.
Румен Кьосев – общински съветник
Господин Председател, не искам да влизам в излишни дебати, но в мотивацията
към тази докладна от януари месец 2017 г. имаше някои странни неща – например
изплащане на възнаграждение на председателя на Местната комисия по договор за
правна помощ, какъв договор за правна помощ се сключва с председател на комисия,
който по силата на избора на председател ще получи възнаграждение евентуално. Тези
неща не станаха ясни и за мен е необяснимо какъв договор сключва председателят с
комисията, която представлява като председател. Така, че за мен най-малкото, моето
предложение е следното – да разгледаме тази докладна на следващото заседание, след
като видим тези мотиви. В противен случай да гласуваме точка по точка, ако всъщност
първа точка за определяне на 3 % не се гласува, не се приеме, то тогава остава
безсмислено вземането на решенията по останалите точки. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Явно пак започваме дебати по същество, както тогава и Вие сте си променили
мнението. Тези 3 % ние тогава обяснихме, че те са събрани от хората, и ние тепърва няма
да ги определяме тепърва. Те са събрани. Имаме определена сума на базата на тези 3 %.
И те просто трябва да бъдат разпределени по някакъв начин.
Димитър Димитров – общински съветник
Господин Председател, от кога общинска администрация започва да решава, тя
отдавна го прави това де, ама не мисля, да продължава по този начин, общинска
администрация да ни налага какво решение да вземем. Значи, аз продължавам да държа
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и да призовавам колегите, след като тези пари са взети без наше решение, защото тези 3
% е трябвало да ги гласували, когато сме конституирали комисията, новата, която е била
тогава 2015 или 2016 г. тогава е трябвало да вземем това решение какви режийни да
вземаме на хората. Ние не сме взели това решение. Общината странно по какъв критерий
и как е взела 3 % и сега ни го налага и Вие влизате в руслото на това нещо както винаги
де го правите и искате да ощетим хората. Ние нямаме такова решение и аз държа тези
пари да гласуваме да ги върнем на хората.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре г-н Димитров, аз ще Ви репликирам. Само ще кажа, наистина за да вземем
правилното решение, трябва да разполагаме с пълната информация и това, че ние нямаме
такова решение на този ОбС е правилно, но решение във връзка с това тези 3 % имаме,
което е от 1993 г., точно тези, тогава ОбС, когато е конституирана по същество тази
комисия е взела решение, че ще събира 3 % режийни на базата на тогава
съществуващите правила и закони и затова тези суми са събирани от тогава, от както
съществува тази комисия. Няма как да вземем при всеки ОбС нови и нови решения.
Затова Ви казва, че наистина Вие сте прав, че този ОбС не е вземал такова решение, но
то си съществува и тези пари са събирани.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Димитров на Вас отговарям,
нямаше да вземам отношение, изобщо не хвърляйте някаква вина върху общинска
администрация. Ние само сме били излъчили служители, които да помагат, решението
не е на общинска администрация. От къде на къде обвиняват, нещо повече ще Ви кажа,
на предното заседание при избор на председател, всички бягат от тази работа и аз не
завиждам на г-н Гецов от тук нататък. Мога да Ви кажа, че общинска администрация
няма да излъчи повече служители, които да се занимават и никой нормативен акт не
може да ни задължи с тази комисия. Този въпрос е на Общинския съвет. От тук нататък
решавайте си въпросите както си искате. Това е, което мога да Ви кажа, но работата,
която е извършена от общинските служители е извън техните ангажименти и мисля, че е
редно те да си получат някакво възнаграждение. Като не искате, не искате – оправяйте се
по-нататък. Но хората ще бъдат на Вашата врата, не на администрацията. Така е.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, искам да чуя и други мнения. Виждате, че въпроса е доста сложен
наистина. Хората са си получили това което им е било необходимо. Извършена е доста
голяма по обем работа. Това нещо наистина макар и със закъснение трябва да бъде
заплатено. Същността на нашето решение беше такова – комисията беше взела едно
решение да изплати тези суми само на членовете на последната комисия. Ние
преценихме, че това нещо трябва да стане на всички, които са взели участие в тази
комисия от 2011 година насам, което мисля, че е абсолютно справедливо. Те все пак
трябва да бъдат по някакъв начин възнаградени за работата, защото тя наистина е извън
общоприетите им задължения. Така, че това беше по същество решението и това беше
дебатът тогава. Аз не виждам никакъв проблем в това отношение.
Румен Кьосев – общински съветник
Аз все пак искам да конкретизираме какви ще са последиците от това решение. С
това решение ние разпределяме ли пари, които не сме видели как се разпределят?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не! Прочетете внимателно решението – комисията се събира, тя на базата на
решението, което казва разпределя тези суми, прави протокол и го дава на ОбС да бъде
разпределен. От това по-демократично….
Румен Кьосев – общински съветник
Защо не приемате моята редакция – връща докладната и задължава председателя,
след като изготви да представи методика и конкретното разпределение..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Каква е разликата, защо да върнем докладната при условие, че ние очакваме на
базата на следващо
Румен Кьосев – общински съветник
Ами вижте сега – в т. 2 пише - разпределя в проценти набрани средства по
предложение за периода цялата 2016 г. В същото време, аз мисля, че справедливо ги
задължаваме да разпределят тези средства за хора, които вече не са членове, но са
работили и то вероятно добре са работили в периода от 2011 – 2015г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тези средства са събрани в този период. Те тогава са постъпили. Това е същността
на въпроса. Те са събрани и трябва да бъдат разпределени.
Румен Кьосев – общински съветник
Вие, уверявате ли ме, че на следващото заседание ние ще видим точно в цифри,
кой какво ще получи?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зависи от председателя на комисията. Ако председателят на комисията успее да
събере и да направи този поименен списък, ние го задължаваме точно това да направи с
последна точка. Да има списък в който да се каже – на А – толкова, на В- толкова, на Столкова. И ние ще го утвърдим този списък.
Румен Кьосев – общински съветник
Господин Председател, задавам този въпрос, защото докладната записка в
момента изхожда от Вас. А предишната докладна от 26 януари изхождаше от друг, от
председателя на Местната комисия. Заради това към Вас отправям този въпрос.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, аз Ви уверявам, че в момента, в който този доклад постъпи в ОбС от
председателя на Местната комисия, той ще бъде вкаран в ОбС за гласуване. Това Ви
уверявам.
Радияна Георгиева – общински съветник
Така, както чета аз в точка 3 в проекта за решение и това, което разбирам е, че ние
единствено задължаваме председателя на Местната комисия да свика заседание на
същата с участие на всички членове за мандат 2011 – 2015 г. и мандат 2015 – 2019 г., на
което да разпределят набраната сума и да предоставят на ОбС протокол от проведеното
заседание за утвърждаване от Общински съвет.
Аз така като го гледам, не виждам как нещо може да стане без наше знание и без
нашето одобрение. Така го чета, така го тълкувам. Не съм юрист.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Абсолютно. Това си е истината и това беше по същество решението, което взехме
предния път. Нищо по-различно.
Радияна Георгиева – общински съветник
Тоест, те няма да раздадат едни пари, без ние да знаем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Точно така, докато не го утвърдим списъка, който ще бъде прочетен
Радияна Георгиева – общински съветник
Аз не виждам каква е дилемата тука. Смятам, че бях разбрана какво искам да
кажа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Заповядайте г-н Атанасов.
Радияна Георгиева – общински съветник
Трите процента колега, то е взето решение много преди нас. В предходни
Общински съвет.
Димитър Димитров – общински съветник
Кога, дайте го това решение?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
През 1993 година е взето решение.
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Радияна Георгиева – общински съветник
С влизането на този мандат неговите решения не се обезсмислят, както нашите
няма да се обезсмислят след години.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, все пак това е точка, която трябва да бъде подложена на гласуване, всеки
ще гласува според съвестта си. Г-н Атанасов имате думата.
Бойко Атанасов – общински съветник
Благодаря Г-н Председателю, много сериозни дебати. Интересни настроения,
интересни мнения. Сеира за поповските граждани е налице. Аз имам лично към Вас
въпрос, който го задавам на трета поредна сесия. Тук се обсъжда колко процента щяла да
вземе комисията, как щели да бъдат разпределени и т. н. От Вашата докладна цитирам и
научавам с учудване, че има решение № 230 от Протокол № 16 от 26.01.2017 г. Искам да
Ви попитам такова решение има ли от тази сесия от 26.01.2017 г. , защото за пореден енти път се отмества истинския фокус от дадения казус, защото такова решение от
писмения протокол има, но такова решение от аудио записа на заседанието няма. Искам
да Ви попитам и да го чуя в прав текст – такова решение има ли към днешна дата?
Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Атанасов. Отговора ми е следния. Вие присъствахте на заседанието
и би трябвало да знаете какъв е проблема. Проблема е, че се гласува точка по точка,
направиха се много сериозни дебати, гласувана е трета точка, която е основната,
решението е влязло в сила, просто технически не е гласувано като цяло. Така, че за мен
решение има, виждате, че никакъв проблем по отношение на съществото на нещата
няма.
Проблема е чисто технически, че решението като цяло просто не е гласувано, така
че за мен проблема не съществува. Вие, мисля, че го правите изкуствено с някаква цел.
Добре то си е Ваш проблем.
Добре, в момента аз за това съм го вкарал, за да потвърдим или отречем по
същество това решение. Така че, подлагам на гласуване решението по тази докладна.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, което аз зачетох по
тази точка, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 268
На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от ЗУПМЖСВ, § 17 от
ППЗУПГМЖСВ, Общинският съвет

РЕШИ
1. За извършваните дейности по Закона и Правилника за прилагането му
правоимащите заплащат на Община Попово режийни разноски в размер на 3% от
стойността на полагащата се индексация за придобития недвижим имот по реда на
ЗУПГМЖСВ съгласно разпоредбата на чл. 35, ал.4 от НРПУРОИ.
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2. Общински съвет Попово разпределя в проценти набрани средства по § 17 от
ППЗУПГМЖСВ по предложение на местната комисия по чл. 8, ал.2 от ЗУПМЖСВ, а
именно: за период от 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.:
А: стопански разходи: 0%;
Б: Разходи за услуги по граждански договори: 0%
В: Материално стимулиране на членовете на Местната комисия по чл. 8, ал.2 от
ЗУПМЖСВ: 100%.
3. Задължава Председателя на Местната комисия да свика заседание на същата с
участие на всички членове за мандат 2011 – 2015 г. и мандат 2015 – 2019 г., на което да
разпределят набраната сума и да предоставят на ОбС протокол от проведеното заседание
за утвърждаване от Общински съвет.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Решението се приема в този вариант, в който беше приет …..имате конфликт на
интереси, добре, то си е Ваше решение …. Заповядайте г-н Гущанов.
Любомир Гущанов – общински съветник
Само да допълня, нали по техническата част, защо е внесено от Вас решението,
защото това е прегласуване и затова го внася Председателя за поправяне на техническа
грешка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Точно така, да благодаря!
Димитър Димитров – общински съветник
Гласувах ПРОТВ, защото смятам, че Вие господин Председателю, меко казано
подправихте вота, нашия тогава и се появи едно решение в писмен вид, което не знам
кой на кого нареди да го напише. Вие твърдите, че е техническа грешка. Аз твърдя, че не
е техническа грешка. И след това започнаха, от теза ваша така твърдения техническа
грешка започнаха две дела, едно във ВАС, друго в Окръжния, приключиха и т.н. Но Вие
подведохте всички институции, на които изпращате документи с нашите решения,
защото ние реално такова решение не сме вземали, а Вие изпратихте това решение на
Областния управител и там на другите институции, на които ги изпращате. За това сега
това решение и целия казус със всички протоколи ще го внеса в Прокуратурата, да
разнищят, да видят кой си позволява да вади на хартиен носител нещо, което
общинските съветници реално не са направили. Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Димитров, това няма да Ви е за първи път. Нали Ви е ясно, че сигнала
за конфликт на интереси, включително и това, Вие сте повели някаква лична война
срещу мен, която не знам на каква база е. Това си е Ваше право, но виждате, че ние
потвърдихме, значи това само, факта, че в момента ние го гласувахме, само
потвърждава, че решението, което тогава по някакъв технически проблем не е било
изрядно на 100 %, в момента се потвърждава, така че не виждам никакъв смисъл, но то
си е Ваше право да го внесете в Прокуратурата, да ме разкарвате отново да ходя да давам
обяснения. Добре, това си е Ваше право, тази война, която Вие сте повели си е явно пред
всички граждани на общината и нека те да решават кой крив, кой прав в случая.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна
среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Уважаеми колеги общински съветници, от 28 март до 24 април 2017 г. в
общинска администрация са постъпили 55 молби за отпускане на еднократна помощ.
След тяхното разглеждане комисията предлага следното решение:
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І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Юлиян Северинов Алдинов
2. Борис Борисов Костов
3. Симеон Младенов Симеонов
4. Сеид Сабри Сеид
5. Джуверие Юмерова Джаферова
6. Красимира Тодорова Славчева
7. Мустафа Ибрямов Мустафов
8. Надка Стефанова Михова
9. Лютфи Асанов Табаков
10. Решиде Ахмедова Чибукова
11. Халил Хасанов Мехмедов
12. Анифе Маргаритова Илиянова
13. Стефан Николаев Христов
14. Асен Михайлов Асенов
15. Йордан Борисов Йорданов
16. Анка Асенова Маринова
17. Емил Михайлов Кънчев
18. Фатме Мехмедова Алиева

-

100 лева
150 лева
150 лева
150 лева
150 лева
200 лева
100 лева
50 лева
150 лева
100 лева
150 лева
200 лева
200 лева
200 лева
100 лева
80 лева
100 лева
100 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Светла Миткова Стоянова
2. Искра Драганова Жекова
3. Рени Андреева Георгиева
4. Вероника Танева Ангелова
5. Севда Петкова Кирякова
6. Айше Нихадова Орман
7. Нихат Бекиров Ахмедов
8. Юкмет Бекиров Ахмедов
9. Слави Савов Сидеров
10. Ерма Николаева Славчева
11. Емилия Радославова Маринова
12. Кериме Исмаилова Хасанова
13. Мария Недкова Стефанова
14. Нерман Сабриева Исмаилова
15. Айше Кадирова Ахмедова
16. Юсню Бекиров Юсеинов
17. Атидже Шабанова Местанова
18. Салиме Османова Ахмедова
19. Гюлшен Раимова Мъстънова
20. Ася Стоянова Борисова
21. Айше Мехмедова Салимова
22. Зекия Хасанова Ахмедова
23. Ангел Атанасов Пенчев
24. Иванка Илиева Георгиева
25. Илия Митев Василев
26. Магдалена Димитрова Калайджиева
27. Себахтин Мустафа Неджип
28. Хюсеин Мехмед Мехмед
29. Анка Асенова Маринова
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30. Маргарита Христова Михайлова
31. Юсеин Бекиров Хасанов
32. Мехмед Мехмедов Мочалиев
33. Ралица Иванова Русева
34. Цецка Димитрова Алексиева
35. Розие Неджипова Салиева
36. Фериал Неджетова Мехмедова
37. Мирослав Юлиянов Методиев
Сумата, която предлагаме за разпределяне е 2450 лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Колева. Колеги, проекта за решение по тази точка е следния:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет
РЕШИ – отпуска финансова помощ на така прочетените граждани.
Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 269
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:
19. Юлиян Северинов Алдинов
20. Борис Борисов Костов
21. Симеон Младенов Симеонов
22. Сеид Сабри Сеид
23. Джуверие Юмерова Джаферова
24. Красимира Тодорова Славчева
25. Мустафа Ибрямов Мустафов
26. Надка Стефанова Михова
27. Лютфи Асанов Табаков
28. Решиде Ахмедова Чибукова
29. Халил Хасанов Мехмедов
30. Анифе Маргаритова Илиянова
31. Стефан Николаев Христов
32. Асен Михайлов Асенов

-

100 лева
150 лева
150 лева
150 лева
150 лева
200 лева
100 лева
50 лева
150 лева
100 лева
150 лева
200 лева
200 лева
200 лева
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33. Йордан Борисов Йорданов
34. Анка Асенова Маринова
35. Емил Михайлов Кънчев
36. Фатме Мехмедова Алиева

-

100 лева
80 лева
100 лева
100 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
38. Светла Миткова Стоянова
39. Искра Драганова Жекова
40. Рени Андреева Георгиева
41. Вероника Танева Ангелова
42. Севда Петкова Кирякова
43. Айше Нихадова Орман
44. Нихат Бекиров Ахмедов
45. Юкмет Бекиров Ахмедов
46. Слави Савов Сидеров
47. Ерма Николаева Славчева
48. Емилия Радославова Маринова
49. Кериме Исмаилова Хасанова
50. Мария Недкова Стефанова
51. Нерман Сабриева Исмаилова
52. Айше Кадирова Ахмедова
53. Юсню Бекиров Юсеинов
54. Атидже Шабанова Местанова
55. Салиме Османова Ахмедова
56. Гюлшен Раимова Мъстънова
57. Ася Стоянова Борисова
58. Айше Мехмедова Салимова
59. Зекия Хасанова Ахмедова
60. Ангел Атанасов Пенчев
61. Иванка Илиева Георгиева
62. Илия Митев Василев
63. Магдалена Димитрова Калайджиева
64. Себахтин Мустафа Неджип
65. Хюсеин Мехмед Мехмед
66. Анка Асенова Маринова
67. Маргарита Христова Михайлова
68. Юсеин Бекиров Хасанов
69. Мехмед Мехмедов Мочалиев
70. Ралица Иванова Русева
71. Цецка Димитрова Алексиева
72. Розие Неджипова Салиева
73. Фериал Неджетова Мехмедова
74. Мирослав Юлиянов Методиев
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, от миналото заседание остана едно питане от г-н Петров. Г-н Петров,
желаете ли да развиете питането или направо да изслушаме отговора?
Драгомир Петров – общински съветник
Да изслушаме отговора.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Добре, давам думата за отговор на Кмета на Общината д-р Людмил Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, уважаеми
господин Петров, във връзка с постъпило запитване чрез председателя на ОбС до кмета
на Община Попово за въпроси, касаещи изпълнението на проекти, свързани с
Националната програма за енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради
Ви отговарям на поставените въпроси. Ще чета и въпросите, тъй като Вие не пожелахте
да ги развиете.
Първи въпрос – По какъв начин ще бъдат обезщетени собствениците на имотите,
които се санират за настъпилите щети върху тяхното имущество следствие изпълнение
на строително – монтажните работи?
За нанесени щети на собствениците следствие изпълнение на строително
монтажните работи носи отговорност изпълнителя на съответния обект. Това е
категорично. Той отстранява нанесените щети за негова сметка. Има такива случаи при
изпълнението на СМР до сега предимно щети от течове при възстановяване на покрива,
които по споразумение между страните се отстраняват от изпълнителя. То е залегнало в
двустранния договор с изпълнителя.
Втори въпрос на г-н Петров – Кой следва да заплаща разходите във връзка с
потреблението на ток и вода от строителните фирми?
Категорично в договора е указано – разходите за ток и вода са за сметка на
изпълнителя.
Трети въпрос – Кой следи за качеството на вложените материали и строителномонтажните работи?
За качеството на вложените материали при СМР следи съответната фирма
упражняваща строителен надзор на обектите по спечелила обществена поръчка. Правя
отклонение – ние проведохме и обществена поръчка за строителен надзор. Спечели я
Агенция „Строй контрол ВТ“ ООД гр. Велико Търново, представлявана от Емануил
Серафимов – Управител, както и фирмата упражняваща инвеститорски контрол по
спечелила отново обществена поръчка за инвеститорски контрол „Приста консулт“ ООД
гр. Русе, представлявана от Виктория Тодорова – Управител.
За обектите ЖК „Русаля“ бл. 51 ул. „Мара Тасева“ бл. 63, 65, 67 и ул. „П. Хитов“
бл. 23, 25 инвеститорски контрол се извършва от общината съгласно моя заповед от
29.09.2016 г. Заповедта е на строителните техници Нина Антонова – гл. специалист ТСУ
и Валентин Димитров Мисирджиев – също гл. специалист ТСУ. Там съм определил и за
кои обекти двамата отговарят. Освен това мога да Ви кажа, че провеждаме и срещи със
строителния контрол, инвеститорския контрол , изпълнителите, с домоуправителите тук
в тази зала на няколко пъти до сега и сме отстранявали всички възникнали въпроси, по
изпълнението на тези проекти. В момента се разглеждат новите оферти на фирми,
кандидатстващи за саниране на жилищни кооперации – 14 на брой. В началото на месец
май ще излезнат резултатите от комисията, те са две комисии за избор на изпълнител.
Проточи се във времето, защото голям набор от документи трябваше да се проверят, но
аз съм сигурен, че в периода до края на строителните работи нормални, месец ноември
тази година ще бъдат приключени и новите 14 блока.
На 17 май изтича срока на започналите блокове, които се санират.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Тази година ли ? Аз живея на ул. „Мара Тасева“ № 65 и виждам до къде е
стигнало.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Така е. Има, особено фирма „Весела“ от Варна с три обекта. Те са поизостанали.
По направени графици на тези фирми, които са изостанали са си поели ангажимент да
свършат до срока, в който е записано по договора. След това следват санкции.
Драгомир Петров – общински съветник
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Ами, просто искам да благодаря за изчерпателния отговор на г-н Кмета. Радвам
се, че се получи. Обезпокоен съм от друго, че хората не дойдоха, защото те зададоха и
много други въпроси и им предложих да дойдат, защото тези въпроси, които съм ги
задал като общински съветник са от тях. Радвам се, че сме града с толкова много
санирани блокове и лично благодаря на Кмета и на администрацията, която е
задействала много добре тези проекти за да се получат. Сега, искам да попитам, защото
още един въпрос имаше от хората. Сега в момента тези кабели, които са за СКАТ и
други комуникации, казаха, че ги полагат под изолациите. Да не би да се наложи
понякога в ремонтна работа после да се кърти, може би е трябвало да бъдат в тръби
…Това са въпроси, които хората са ми ги задали. Аз съм доволен, сега искам нещо друго
– разбрахме, кои са фирмите, които правят тези изолации и как се избират и е хубаво да
се знае, че не са фирми на ГЕРБ, ами се избират по реда, който е нужен. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Да де, в закона за обществени поръчки, там не пише партии, там пише правила.
Аз Ви моля тези въпроси, които хората задават, ние сме се изяснили, да ги
систематизират и да ги внасят на тези работни срещи домоуправителите, защото ние тук
не можем да каним всички, а каним само домоуправителите, които обобщават
проблемните въпроси. Така е с окабеляването. Искам да Ви кажа, че в Програма
„Региони в растеж“ има вече избрани изпълнители на публичните сгради – общински и
държавни, включително такъв проблем имаме с кабелите на тази сграда, която подлежи
също на саниране, сградата на общината, освен на Съда, на Полицията, на
Министерството на земеделието, в момента събираме документи най-после след като
премина в наша собственост за селскостопанския техникум и наистина съм радостен, че
по Националната програма за саниране на жилища работим сериозно. Също така над 3
милиона имаме възможност да санираме жилища, които са ограничени до 36
апартамента, а по-малко от Региони в растеж, които на нас ни се полагат – 3 милиона
евро, сгреших, не лева. И с двата етапа по Националната програма и единия етап по
региони в растеж града ще започне, ще придобие друг облик със санирането на сградите.
Продължават хората да си събират документи. Кандидатстват в Общината и по реда на
влизането на документите се класират тези жилищни сдружения и според парите, ние
тази програма ще я продължим.
Беше пуснато в общественото пространство, че парите за санирането свършили и
няма да има по-нататък или ще се преустанови санирането. Няма такова нещо,
преизчисли се на кв. метър по-ниска разсценка. Това е истина, която дойде централно. За
Ваше сведение в Търговище, също са показател в това отношение по саниране на
сградите, в Търговище няма нито една сграда. Това е истината.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Кмета.
Гецо Гецов – общински съветник
Снощи по националната телевизия по първа програма беше излъчен един
репортаж, във връзка с заплащането, увеличението на заплатите на учителите. Аз
останах много озадачен, че беше представена само едната страна. От Ваша страна, от
страна на администрацията, и това много ме заболя и за това се обръщам към Вас г-н
Кмете, защото вината беше прехвърлена при Вас. Сигурно Вие сте го гледали, кажете
каква е истината, нека да чуят хората, да знаят, че не е вината в Общината, защото така
излезе, че Вие не сте подписали заповедта и затова няма увеличение на заплатите.
Предполагам, че сте го гледали и имате готовност да отговорите.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
И на мен ми стана неприятно, беше по Канал 1. И се изправи една педагожка, но
не учителите, само за предучилищно образование става въпрос. И Вие много добре
знаете тук какви дебати имахме при промяна на организация на работа и
преструктуриране на предучилищното образование и протестите, които вървяха.
Миналата година приключихме за издръжка на заплати най-вече на предучилищното
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образование, благодарение на това, че групите в ДГ са маломерни, групи по една, вече в
града има ДГ с по две групи. Заболя ме, че учителката представи, че нещата по
телевизията ще стигнат до протест на родителите. Ние на родителите да сме отнели тази
възможност децата да посещават ДГ ? Тук става проблема, че въпреки
преструктурирането и неразрешаването тогава и аз се дръпнах и отстъпих, вместо да
намалим разходите, тази година се очертава ще има пак дофинансиране още 160 хиляди
лева на тези маломерни паралелки. И както е при училищното обучение парите си отиват
с децата, това трябваше да го разберат и нашите педагози в предучилищно образование.
Не може постоянно да искаме пари, и тези пари да отиват преди всичко за заплати. Аз
съм готов – ще подпиша, но ние ще утежним още. И като знам, че един път това не е
гласувано в бюджета, тези разходи не са гласувани в бюджета, включително и тези
разходи от 160 хиляди в края на годината Вие отново трябва да направите редакция на
бюджета за предучилищното образование. Но ние изтеглихме една част от парите, за да
можем да помогнем на болницата. Болницата сега за капиталова и за издръжка са 250
хиляди, които влязоха в бюджета и благодарение на намаляване на парите на
предучилищно образование успяхме да пренасочим една част от средствата в бюджета за
болницата.
Аз се радвам, че накрая се получи разрешение за откриване на три отделения към
нашата болница. Сега въпросът е да си заработят с клиничните пътеки и да увеличим
обема на болницата, а не да е 80 -90 или 120 по лимит и да чакаме да ни закрият, а да
стигнем 350, 360 хиляди обем на месец средства. Тогава тази болница ще седи по друг
начин, но да се върна на въпроса за предучилищното образование.
Да, ще подпиша, с Милена Божанова имам уточнение, ще търсим резерви, но
няма нормативен документ. Това беше едно обещание на предното Правителство за
увеличаване на заплатите. Няма да правим разлика от цяла България в Попово и да сме
емблематични и да се инатим, парите ще бъдат дадени така със стара дата. Но и протеста
на учителите да не минат и тази година на делегиран бюджет, аз отново трябваше да
отстъпя. И пак се връщам – всеки иска допълнително, но най-добре е всеки да си има
бюджет, както училищното, така и предучилищното – делегиран бюджет, и тогава няма
тук да се караме и ние в ОбС, според децата, според активността на педагозите ще си
търсят с техния делегиран бюджет издръжка на учебното заведение. Това е, което мога
да Ви кажа.
Гецо Гецов – общински съветник
Благодаря Ви уважаеми господин Кмете. Това трябваше да стане ясно на
жителите на град Попово, че нещата не са в Общината, пак Ви казвам, останах
изключително разочарован от това поведение на синдикалния лидер на учителския
синдикат. Значи вината изкара той, само Вие сте виновен. Благодаря още веднъж.
Никола Джамбазов – общински съветник
Искам да направя едно изказване, кратко. Преди време група ентусиасти
възродиха традиция, началото на която беше поставена преди повече от 110 години в гр.
Попово. Тези хора възродиха колоездачно дружество, вече колоездачен клуб „Стрела“
със същото име, същите цели като оня през 1906 година. Популяризиране на
колоезденето и участия в състезания. Наблюдавайки живота на това колоездачно
дружество може да се отбележи, че те постигат своите цели – увеличават числеността си
и участват в състезания активно. Такова състезание тепърва предстои. Обиколката на
остров Тасос. Към момента 204 човека са заявили участието си от цял свят, а Поповския
клуб ще бъде представен от 6 човека в три групи. Господин Цанко Димитров в група над
50 годишни, Никола Цанев, Десислав Йорданов и Емил Костадинов в група от 29 до 39
годишни, Галин Генчев и Симеон Желев в група от 19 до 29 годишни. Тези спортисти
ще представят себе си, клуба на който принадлежат и общината в която живеят. Ще си
позволя тук от името на всички нас да им пожелаем успех в това състезание и във всички
други състезания, които им предстоят в сезона. И бих искал да завърша с думите на г-н
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Цанко Димитров, който каза през 2016 г. на тържествената сесия – „Всеки лев
инвестиран в спорта, е лев спестен от здравеопазването“. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз също приветствам такива инициативи, наистина да им пожелаем на колегите
успех в състезанието. Ако има повече такива ентусиасти на драго сърце, виждате, че
този спортен клуб го подкрепихме с възможността, която имаме и с каквито лостове
разполага ОбС.
Любомир Гущанов – общински съветник
Това, което имам да кажа не е нито изказване, нито питане, ако трябва да говоря
извън протокола. Поех ангажимент да Ви запозная с една проведена анкета. Значи
въпросът беше одобрявате ли въвеждането на зона за платено паркиране в зона АСГЧ на
град Попово. Както знаем Наредбата е мисля от януари 2014 г. До когато беше крайния
срок за гласуването с НЕ са отговорили 435 човека, с ДА – 58 човека, с НЕ МОГА ДА
ПРЕЦЕНЯ – 2 човека, като от потребители бяха добавени още три въпроса, като единия
беше – БЕЗ СИНИ ЗОНИ – там са отговорили 65 човека и 50 на 50 което е равно на НЕ
МОГА ДА ПРЕЦЕНЯ плюс 1 човек. Благодаря за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други ? Ако няма друго закривам деветнадесетото заседание на ОбС Попово
поради изчерпване на дневния ред.
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