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ПРОТОКОЛ № 20
Днес, 25.05.2017 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ДВАДЕСЕТОТО 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 28 общински съветника, имаме кворум, ОбС
може да взема решения.
Уважаеми колеги, откривам ДВАДЕСЕТОТО заседание на ОбС – Попово.
Позволете ми преди да започнем заседанието да Ви поздравя, макар и със
закъснение с големия български празник 24 май, който беше вчера. Да си пожелаем този
празник да поддържа, не само празника, всички ние да поддържаме българския дух и
българщината в нас и във всички около нас.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския
съветник Хюсеин Ибрямов.
На заседанието присъстват т д-р Людмил Веселинов и служители от общинска
администрация.
Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 16 точки.
В законовия срок постъпиха още две докладни записки от Кмета на Общината д-р
Людмил Веселинов относно:
Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в
извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Търговище” АД
и относно: Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на
Община Попово за 2017 година.
Едната Ви беше предварително раздадена на комисиите, а другата е пред Вас в
момента, касаеща актуализацията на бюджета.
Предлагам тези две точки да влязат като точки 15 и 16 в Дневния ред.
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

28
0
0

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА !
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Постъпили са две питания от общинския съветник Гецо Гецов, на които ще им
бъде отговорено накрая.
Предлагам на вашето внимание проекта за Дневен ред:
1.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на «МБАЛ – Попово»
ЕООД за 2016 г.
2.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово”, одобрен за
финансиране по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0152-C01 от 17.10.2016 г.
3.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”, одобрен за
финансиране по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-C01 от 24.10.2016 г.
4.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово”, одобрен за
финансиране по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0151-C01 от 17.10.2016 г.,
анексиран на № BG16RFOP001-2.001-0151-C02 от 10.11.2016 г.
5.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Обновяване на
публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на
обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за
устойчиво развитие на гр. Попово”, одобрен за финансиране по Оперативна
програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP001-2.001-0166-C01 от 12.10.2016 г.
6.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по
приоритетна ос 2 на ОП "Региони в растеж 2014-2020" за подкрепа на енергийната
ефективност в гр. Попово”, одобрен за финансиране по Оперативна програма
“Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-8.003-0026-C01 от 08.11.2016 г.
7.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско
стопанство "Никола Пушкаров" гр. Попово”, одобрен за финансиране по
Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 от 22.12.2016 г.
8.Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2017 г. - земеделска земя.
9.Определяне максимален брой
територията на община Попово.

таксиметрови

автомобили,

работещи

на

10.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” .
11.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” .
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12.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” .
13.Вземане на решение от ОбС гр.Попово за внасяне на предложение в
Министерски съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на АРИФ
АКЪЕВ ХАСАНОВ.
14.Отпускане на еднократна финансова помощ на деца с изявени дарби.
15. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище” АД
16. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за
2017 година.
17.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
18.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения дневен ред, да стане дневен ред на днешното
заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

28
0
0

Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка.
1.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на «МБАЛ – Попово»
ЕООД за 2016 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Позволете ми преди да дам думата на комисиите да Ви зачета нещо, което касае
нашата болница. Знаете, че преди няколко заседания взехме решение за внасяне сигнал в
Прокуратурата, касаещ сключване на договори, един Одитен доклад, който имаше. На 15
май получихме Постановление от Окръжна Прокуратура. Постановлението за отказ за
образуване на досъдебно производство – гр. Търговище, Н. Казаков – зам. Окръжен
прокурор при Окръжна Прокуратура гр. Търговище.
…..След като се запознах с материалите по преписката, установих, да не го зачитам целия, за
да….така ……не са събрани данни за сключване на неизгодна сделка, поради което не е
осъществен и състав на престъпление по чл. 220 от НК. Поради това и на основание чл. 213
ал. 1 от НК във връзка с чл. 24 ал. 1 т. 1 от НПК ОТКАЗВАМ образуването на досъдебно
произвоство по чл. 219 и чл. 220 от НК по преписка с вх. № 1717 от 2016 г. Това е резултата
от внесения сигнал от наша страна след решение на ОбС.
Така, ние сме си изпълнили ангажимента. Мисля, че беше правилно и редно да
направим това и да имаме решение по тази точка.
Колеги, преминаваме по същество. Давам думата за становище на Председателя на
ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
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Нашата комисия проведе редовно заседание на 23 май по обяд в пълен състав.
Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С четири гласа
ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията предлага приемане на точка първа от дневния ред на
заседанието.
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 22 май от 13 часа, с четири гласа ЗА
подкрепяме баланса и отчета на МБАЛ Попово ЕООД за 2016 г.а 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 23 май от 16 часа заседава в пълен
състав с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ прие проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, зачитам Ви проекта за решение по тази точка 1
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.

147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т.
4 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
собственост на Община Попово в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово”
ЕООД към 31.12.2016 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2016 г. за
покриване на непокрити загуби от минали години.
Имате думата за въпроси, мнения, предложения по тази докладна. Имаме ли въпроси?
Не виждам. Преминаваме към гласуване на решението по точка Първа от дневния ред. Който
е съгласен с предложението за решение, моля да гласува!
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

21
0
6

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 270
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На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.

147, ал. 2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т.
4 от Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на
собственост на Община Попово в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с
нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово”
ЕООД към 31.12.2016 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2016 г. за
покриване на непокрити загуби от минали години.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово”, одобрен за
финансиране по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0152-C01 от 17.10.2016 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
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
Ще докладвам от точка 2 до точка 7, тъй са идентични. Нашата комисия с пет гласа
ЗА подкрепя проектите за решение по точки 2 до 7. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги зачитам проекта за решение:
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
10 от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 186 885,28 лв.
/сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и пет лева, 28 стотинки/, които са 35
% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на авансово
плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” по Оперативна
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програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП № BG16RFOP0012.001-0152-C01 от 17.10.2016 г.
Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси, мнения, предложения?
Любомир Гущанов – общински съветник
Моят въпрос е чисто технически, тъй като установих едно ограничение по Закона за
публичните финанси. Въпросът ми е насочен към икономическия екип, към г-н Георги
Пенчев, интересува ме, тъй като ще зачета ограничението на чл. 32 от ЗПФ ал. 2 Номиналът
на издадените през текущата отчетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на
сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен
отчет за изпълнението на бюджета на Общината. Този текст приложим ли е към настоящите
гаранции, които издаваме или не ?
Георги Пенчев – общинска администрация
Въпроса с общинските гаранции, който е засегнат в Закона за публичните финанси
няма отношение по настоящите докладни записки. Там се касае за съвсем различен ред за
приемане на общински гаранции от ОбС.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Пенчев. Други въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване на тази
точка. Който е съгласен предложението да стане решение, моля да гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

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

27
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ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 271
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
10 от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 186 885,28 лв.
/сто осемдесет и шест хиляди осемстотин осемдесет и пет лева, 28 стотинки/, които са 35
% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на авансово
плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” по Оперативна
програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП № BG16RFOP0012.001-0152-C01 от 17.10.2016 г.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”, одобрен за
финансиране по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0039-C01 от 24.10.2016 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Искам също да подчертая, че нашата комисия от 2 до 7 точка включително
единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Лешков, и тъй като чухме становището на четвърта комисия ще
Ви зачита проекта за решение:
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10
от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г.,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
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растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 896 256,77 лв.
/осемстотин деветдесет и шест хиляди двеста петдесет и шест лева, 77 стотинки/, които
са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на
авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по Оперативна
програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП № BG16RFOP0012.001-0039-C01 от 24.10.2016 г.
Въпроси? Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай преминаваме към
гласуване по точка 3. 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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

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

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 272
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10
от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г.,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 896 256,77 лв.
/осемстотин деветдесет и шест хиляди двеста петдесет и шест лева, 77 стотинки/, които
са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на
авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по Оперативна
програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП № BG16RFOP0012.001-0039-C01 от 24.10.2016 г.
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово”, одобрен за
финансиране по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за
безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0151-C01 от 17.10.2016 г.,
анексиран на № BG16RFOP001-2.001-0151-C02 от 10.11.2016 г.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Чухме становищата на комисиите. Зачитам Ви проекта за решение по точка
четири:
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10
от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г.,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 1 084 481,06
лв. /един милион осемдесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и един лева, 06
стотинки/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като
обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект
„Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово” по
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0151-C01 от 17.10.2016 г., анексиран на № BG16RFOP001-2.0010151-C02 от 10.11.2016 г.
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Въпроси по тази точка? Имаме ли въпроси? Не виждам. Преминаваме към
гласуване. Гласуването е поименно. 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
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

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

27
0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 273
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10
от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г.,
Общинският съвет

РЕШИ
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1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 1 084 481,06
лв. /един милион осемдесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и един лева, 06
стотинки/, които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като
обезпечение на авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект
„Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово” по
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0151-C01 от 17.10.2016 г., анексиран на № BG16RFOP001-2.0010151-C02 от 10.11.2016 г.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Обновяване на
публичната инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на
обществени сгради, предоставящи административни и културни услуги за
устойчиво развитие на гр. Попово”, одобрен за финансиране по Оперативна
програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG16RFOP001-2.001-0166-C01 от 12.10.2016 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Чухме становищата на комисиите, зачитам Ви проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 5 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8
и т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 295 239,92 лв.
/двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет лева, 92 стотинки/, които са 35
% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на авансово
плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Обновяване на публичната
инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради,
предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”
по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0166-C01 от 12.10.2016г.

Колеги, въпроси? 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

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

ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

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

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 274
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 5 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8
и т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 295 239,92 лв.
/двеста деветдесет и пет хиляди двеста тридесет и девет лева, 92 стотинки/, които са 35
% от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на авансово
плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Обновяване на публичната
инфраструктура чрез повишаване енергийната ефективност на обществени сгради,
предоставящи административни и културни услуги за устойчиво развитие на гр. Попово”
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по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП №
BG16RFOP001-2.001-0166-C01 от 12.10.2016г.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
административния капацитет на Община Попово с цел реализация на проекти по
приоритетна ос 2 на ОП "Региони в растеж 2014-2020" за подкрепа на енергийната
ефективност в гр. Попово”, одобрен за финансиране по Оперативна програма
“Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG16RFOP001-8.003-0026-C01 от 08.11.2016 г.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Предлагам Ви проекта за решение:
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
10 от ЗМСМА и на основание чл. 14, т. 1 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 23 304,40 лв.
/двадесет и три хиляди триста и четири, 40 стотинки/, които са 35 % от стойността на
безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на авансово плащане за изпълнение
на одобрения за финансиране проект „Подобряване на административния капацитет на
Община Попово с цел реализация на проекти по приоритетна ос 2 на ОП "Региони в
растеж 2014-2020" за подкрепа на енергийната ефективност в гр. Попово ” по
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП №
BG16RFOP001-8.003-0026-C01 от 08.11.2016 г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По тази точка имаме ли въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване на
решението. 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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 275
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
10 от ЗМСМА и на основание чл. 14, т. 1 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 23 304,40 лв.
/двадесет и три хиляди триста и четири, 40 стотинки/, които са 35 % от стойността на
безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на авансово плащане за изпълнение
на одобрения за финансиране проект „Подобряване на административния капацитет на
Община Попово с цел реализация на проекти по приоритетна ос 2 на ОП "Региони в
растеж 2014-2020" за подкрепа на енергийната ефективност в гр. Попово ” по
Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020 г., съгласно Договор за БФП №
BG16RFOP001-8.003-0026-C01 от 08.11.2016 г.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско
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стопанство "Никола Пушкаров" гр. Попово”, одобрен за финансиране по
Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 от 22.12.2016 г.
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
Нашата комисия също единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8
и т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 451 462,84 лв.
/четири стотин петдесет и една хиляди четиристотин шестдесет и два лева, 84 стотинки/,
които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на
авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Подобряване на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство
"Никола Пушкаров" гр. Попово” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020
г., съгласно Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 от 22.12.2016 г.
Имате думата за въпроси? Не виждам желаещи. Преминаваме към гласуване по
точка седем. 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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
15/36

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
ОТСЪСТВА
-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 276
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 4 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8
и т. 10 от ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 1 от Договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие”
2014-2020 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров
Веселинов да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в
растеж” – Главна Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 451 462,84 лв.
/четири стотин петдесет и една хиляди четиристотин шестдесет и два лева, 84 стотинки/,
които са 35 % от стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на
авансово плащане за изпълнение на одобрения за финансиране проект „Подобряване на
образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство
"Никола Пушкаров" гр. Попово” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020
г., съгласно Договор за БФП № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 от 22.12.2016 г.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2017 г. - земеделска земя.
Вносител: д-р Людмил Веселинов – Кмет на ОбщинаПопово
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
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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 пет гласа за подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам Ви проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 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 Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Горица
Горица
Горица
Посабина

Имот №
111
112
84159
30260

Площ
Кат
3.469
7.597
22.779
2.095

НТП
нива
нива
др-селст.т-я
нива

АОС
8024
8025
8038
11166

Имате думата за въпроси. Имаме ли? Не виждам. Преминаваме към гласуване.
Гласуването е поименно. 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

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 277
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 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 Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Горица
Горица
Горица
Посабина

Имот №
111
112
84159
30260

Площ
Кат
3.469
7.597
22.779
2.095

НТП
нива
нива
др-селст.т-я
нива

АОС
8024
8025
8038
11166

Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Определяне максимален брой таксиметрови автомобили, работещи на
територията на община Попово.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
По точка 9 нашата комисия с пет гласа за подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
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На основание чл.21/2/ във връзка с чл. 21/1/13 от ЗМСМА, в изпълнение на
разпоредбите на чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Определям максималния брой на таксиметровите автомобили, работещи
на територията на община Попово да бъде 50 автомобила, определян по
реда на подадените документи за регистрация.
Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси, касаещи тази докладна. Няма.
Преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 278
На основание чл.21/2/ във връзка с чл. 21/1/13 от ЗМСМА, в изпълнение на
разпоредбите на чл. 24а, ал. 10 от Закона за автомобилните превози, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Определям максималния брой на таксиметровите автомобили, работещи
на територията на община Попово да бъде 50 автомобила, определян по
реда на подадените документи за регистрация.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” .
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Понеже трите точки са идентични предлагам всички комисии да изразим мнение.
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя докладните записки за присъждане званието
Почетен гражданин на град Попово на тримата заслужили жители на общината, макар и
посмъртно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество,
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
По точки 10, 11 и 12 нашата комисия с 4 гласа ЗА подкрепя предложението за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и
бюджет, местни данъци и такси“
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия по точки 10, 11 и 12 също единодушно 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 10, 11 и 12 с пет гласа ЗА подкрепя предложението за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев- общински съветник
Нашата комисия по точки 10, 11 и 12 единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3 предложение първо от
Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”,
Общинският съвет

РЕШИ
1.

Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за особено големи
заслуги към града и общината - посмъртно на Марина Великова Димитрова.

2.

Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
знака на гр. Попово на представител на Марина Великова Димитрова.

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 № 279
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На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3 предложение първо от
Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за особено големи
заслуги към града и общината - посмъртно на Марина Великова Димитрова.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
знака на гр. Попово на представител на Марина Великова Димитрова.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” .
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Зачитам предложението за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3, предложение трето от
Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за особено големи
заслуги към Родината - посмъртно на Атанас Киров Вълчев.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
знака на гр. Попово на представител на Атанас Киров Вълчев.

Имате думата за въпроси. Всички сте се запознали с биографията. Не виждам.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 280
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3, предложение трето от
Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” ,
Общинският съвет

РЕШИ
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1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за особено
големи заслуги към Родината - посмъртно на Атанас Киров Вълчев.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
знака на гр. Попово на представител на Атанас Киров Вълчев.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово” .
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово
Зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3, предложение второ от
Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за особено големи
заслуги към Родината - посмъртно на строителя Пеньо Атанасов Колев –
Бомбето.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
знака на гр. Попово на представител на Пеньо Атанасов Колев - Бомбето.
Имаме ли въпроси, касаещи тази докладна. Няма. Гласуването е явно. Който е
съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 281
На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3, предложение второ от
Статута за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за особено големи
заслуги към Родината - посмъртно на строителя Пеньо Атанасов Колев –
Бомбето.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
знака на гр. Попово на представител на Пеньо Атанасов Колев - Бомбето.
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Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13.Вземане на решение от ОбС гр.Попово за внасяне на предложение в
Министерски съвет на РБългария за отпускане на персонална пенсия на АРИФ
АКЪЕВ ХАСАНОВ.
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 решение на ОбС за
внасяне предложене в МС на РБ за отпускане на персонална пенсия на Ариф Акъев
Хасанов.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Любомир Гущанов – общински съветник
По точка 13 нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, а проекта за решение по тази точка гласи следното:
На основание чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителният
стаж и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет гр.Попово внася предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на АРИФ АКЪЕВ ХАСАНОВ.
Имаме ли въпроси? Не виждам. Който е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 282
На основание чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителният
стаж и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет гр.Попово внася предложение в Министерски съвет за
отпускане на персонална пенсия на АРИФ АКЪЕВ ХАСАНОВ.
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Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14.Отпускане на еднократна финансова помощ на деца с изявени дарби.
Вносител: Илиян Станчев – общински съветник
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 „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази докладна гласи следното:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Раздел VІІІ, чл. 19 и Раздел VІІ чл.
16 от Правилни7ка за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на
Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 460,00 / четиристотин и
шестдесет/ лева на Димана Николова от ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ гр.
Попово, ученичка от VІІ клас, републиканска шампионка по тенис на маса
до 15 години индивидуално и по двойки.

Имаме ли въпроси? Похвално е от страна на г-н Станчев да стимулираме такива
наши изявени деца. Нямаме. В такъв случай подлагаме на гласуване предложението за
решение. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 283
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Раздел VІІІ, чл. 19 и Раздел VІІ чл.
16 от Правилни7ка за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на
Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Отпуска еднократна финансова помощ в размер на 460,00 / четиристотин и
шестдесет/ лева на Димана Николова от ОУ „Никола Йонков Вапцаров4 гр.
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Попово, ученичка от VІІ клас, републиканска шампионка по тенис на маса
до 15 години индивидуално и по двойки.
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
15. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище” АД
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Становища по тази точка няма, тъй като е допълнително внесена. Позволете ми да
Ви прочета проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ,
Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН
**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” №
45, заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на
редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2017 г. от 10.00
часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на Изпълнителния
директор /при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на
26.06.2017 г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред/ и гласува с всички
притежавани от Община Попово акции по точките от дневния ред:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от
регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява
Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2016 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през
2016 г.
4. Избор на регистриран одитор за 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание
на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2017 г.
5. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на
директорите.
6. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новоизбрания Съвет на директорите.
7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението – проект на Решението: Общото събрание на
акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в
съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като
членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да
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получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт.
Колеги, заповядайте. Имате думата за въпроси.
Гецо Гецов – общински съветник
Господин Председател, може би има някаква техническа грешка, защото в начало
в докладната записка пише – извънредно общо събрание, а в мотивите е записано –
редовно общо събрание и после в решението пак пише редовно общо събрание. Това
може би е техническа грешка – да го изчистим за да няма проблем.
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово
Общото събрание е редовно. Допусната е техническа грешка в – относно: …
Вместо Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно
общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение –
Търговище” АД да се чете Упълномощаване на представител на Община Попово за
участие в редовно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за
активно лечение – Търговище” АД.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля, за протокола да бъде отбелязано това горе в относно:.. Благодаря на г-н
Гецов за забележката.
Други забележки имаме ли? Не виждам. Ако няма, преминаваме към гласуване.
Гласуването по тази точка е поименно:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

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

-

27
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 284
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ,
Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН
**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” №
45, заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на
редовното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 12.06.2017 г. от 10.00
часа в сградата на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на Изпълнителния
директор /при липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на
26.06.2017 г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред/ и гласува с всички
притежавани от Община Попово акции по точките от дневния ред:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2016 г. –
проект на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2016 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от
регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява
Годишния финансов отчет на дружеството за 2016 г., заверен от регистриран одитор.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за
дейността им през 2016 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите
освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през
2016 г.
4. Избор на регистриран одитор за 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание
на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2017 г.
5. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото
събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на
директорите.
6. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на
Решение: Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на
новоизбрания Съвет на директорите.
7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които
няма да бъде възложено управлението – проект на Решението: Общото събрание на
акционерите определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на
които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни
работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на
минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в
съответствие с Наредба №9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като
членовете на Съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да
получат въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на
императивните разпоредби на нормативен акт.
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Преминаваме към работа по шестнадесета точка от Дневния ред.
16. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за
2017 година.
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово
Колеги, беше Ви раздаден материала тази сутрин. Господин Пенчев заповядайте.
Георги Пенчев – главен експерт в Дирекция ФСДУС при Община Попово
Внесохме допълнително докладната записка, защото както добре знаете тече
инициатива от около повече от година по събиране на средства за изграждане бюст
паметник на Васил Левски в гр. Попово. Тъй като наистина Инициативния комитет поде
инициативата за събиране на средствата, но средствата постъпиха в набирателната
сметка на Община Попово като дарения. Средствата са набрани в сметката на Общината
и е необходимо, общината няма как да ги прехвърли като трансфер или под друга форма
на Инициативния комитет, затова Общината ще бъде възложител и ще сключи договор
за изграждане на паметника. Набраните до момента средства са упоменати колко са, ще
сключим договора за цялата стойност. Продължават да се събират дарения до набиране
на цялата сума, но паметника е почти изграден, макета и бюста е изграден и вече да
пристъпим към сключване на договора и разплащане с изпълнителя. Това е целта, няма
някакви други допълнителни ангажименти на община Попово.
Васил Стоименов – председател на Инициативния комитет
Това, което мога да кажа аз е, че това наложи разкриването на сметката тук,
защото една сметка на Инициативния комитет В. Левски не се налага за други средства,
затова сме използвали тази сметка на общината и в тази сметка са внесени средства на 47
групи, частни лица, съветници, фирми до този момент 14100 лева. Иначе, сметката ако я
разкрием на Инициативния комитет е свързана с поддръжка, с плащания. По-добре тези
средства да отидат за паметника, отколкото да плащаме на банките, които я обслужват.
Това е.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Стоименов. Аз пред мен имам една справка. Знаете, че взехме едно
решение, че общинските съветници ще участват доброволно с дарения. Имена не смятам
да казвам, но мога да кажа, че от 29 общински съветника – 10 все още не са внесли пари.
Ако желаят, наистина не е задължително, но мисля, че тази инициатива заслужава да
бъде подкрепена отвсякъде. Така или иначе сумата от 14 хиляди е събрана и за да не
протакаме във времето, затова общината се включва в тази насока с допълнения от
средствата, които са необходими.
Ще Ви прочета проекта за решение:
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. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-06
“Изграждане на инфраструктурни обекти”, за дейност 759 „Други дейности по
културата” – обект „Изграждане бюст-паметник на Васил Левски в гр. Попово" със
сумата 19 850 лв. /източник на финансиране: 13 889 лв. – от получени дарения и 5 961 лв.
–собствени бюджетни средства/
2. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 5 961 лв.
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3. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2017 година.
Имате думата за въпроси.
Драгомир Петров – общински съветник
Просто искам да попитам нещо, защото имаше една дискусия за паметника –
точно за мястото, където ще бъде поставен. Защото знаем, че там имаше доста
разногласия. Не знам някой може ли да каже. Благодаря.
Тихомир Трифонов – общинска администрация
Г-н Петров знае, по време на тази дискусия основното предложение беше
паметника да бъде изграден в зелената площ пред Пощата срещу паметника на Таньо
войвода. Възникна тогава въпроса, че двата паметника ще бъдат несъизмерими като
мащаб и поехме ангажимент да разговаряме с авторите на проекта на паметника на
Таньо войвода. Достигнахме договорка с тях и в дните на похода по стъпките на Таньо
войвода те ще бъдат тук, тоест на 1 и 2 юни на место тук ще разгледаме и хората, които
проявяват интерес ще организираме отново срещата, за да чуем и техните предложения.
Имаме принципното им съгласие, тоест това около което се обединихме тогава, отиваме
на разрешение на този вариант, това което беше основното предложение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Трифонов, наистина, ако ми позволите ние имаме решение ОбС да бъде
поставен долу в градинките срещу Кооперативния пазар. Но чуха се доста разногласия,
доста противоречиви мнения, касаещи точното местоположение и си мисля, че това е
някакъв дебат, който трябва да бъде още веднъж разгледан. Имаше една комисия, която
съставена с архитекта и Архитектурния съвет, но си мисля, че е удачно още веднъж да
бъде разгледана тази тема и да решим със сигурност къде да бъде, така че аз предлагам
след като се чуе мнението на тези представители на паметника на Таньо войвода, ние,
ако трябва да преразгледаме решението на ОбС за местоположението на този паметник.
Тихомир Трифонов – общинска администрация
Това ни беше възложено от тази група, която обсъждаше местото. Говореше се за
три варианта и ни възложиха да проведем разговори с авторите на паметника на Таньо
войвода и аз затова докладвам, че сме провели такива разговори и те ще бъдат тук на 1 и
2 юни. Не мисля, че става въпрос за някакво крайно решение.
Драгомир Петров – общински съветник
Ние присъствахме там. Имаше и четвърти вариант. Архитекта, който беше дошъл
каза, че ще го разработи. То е под ДСК, в тази част. И да не загубим време, ако се
събираме пак, защото ако са пак тези трите варианта, да обсъдим и четвъртия. Не знам
до къде го е докарал, той обеща тогава. Да, разбирам Ви, благодаря. И все пак да се
потърси, защото мислехме че там ще е по-добре.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тази тема остава наистина открита. Заповядайте г-н Джамбазов.
Никола Джамбазов – общински съветник
Като сме заприказвали за паметници, така наречения паметник на Таньо Войвода
мисля, че вече е крайно време да му се сложи една табелка кой е. Защото може би е
единствения паметник в България, индивидуален паметник, на който не пише кой е
изобразен. Така се прави по начало – име, години, раждане, смърт, за да знаят хората.
Като предложение го казвам. Много хора не знаят, особено гостите на града не знаят,
трябва да попитат.
Тихомир Трифонов – общинска администрация
Предполагам г-н Джамбазов знае, че още в самото начало идеята беше той да
бъде поставен на по-висок постамент. Тогава не се осъществи. Авторите на проекта ще
бъдат тук тогава и ще….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Имаме ли нещо друго, касаещо по същество докладната.
Васил Стоименов – председател на Инициативния комитет
Аз имам една голяма молба. Да решим проблема с местото, защото паметника ще
стане готов, фундамента трябва да е готов, има размери, а не да го донесем и да се чудим
къде да го слагаме, да правим пародии на откриване на 18 юли. Така, че да се ускори
решаването на местото, да се внесе на сесия като мине тази група. И да го задействаме
колкото се може по-бързо и да не губим време. Това ми е молбата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Стоименов, аз мисля, че сега нямаме готовност, трябва експертите да си кажат
мнението. Ще направим всичко възможно следващата седмица да съберем отново
експертната група. Аз не знам следващата сесия, юни месец късно ли ще бъде, ако тогава
вземем решението? Защото трябва да прегласуваме това решение на ОбС, естествено,
ако е необходимо разбира се.
Между другото можем да го гласуваме и на тържествената сесия, ако е толкова
спешно можем да го поставим на гласуване и на тържествената сесия като точка от
дневния ред – на 9 юни, която ще бъде. Тя си е редовна, макар че е тържествена, можем
да вземаме решения.
Илиян Станчев – общински съветник
……../общинският съветник не говори на микрофон/
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, имаме ли други въпроси. Предлагам да преминем към гласуване.
Гласуването по тази точка е поименно. Който е съгласен с предложението за решение,
моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Костадин Иванов Димитров
13. Ксения Василева Павлова
14. Любомир Иванов Гущанов
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ОТСЪСТВА
-

27
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 285
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. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-06
“Изграждане на инфраструктурни обекти”, за дейност 759 „Други дейности по
културата” – обект „Изграждане бюст-паметник на Васил Левски в гр. Попово" със
сумата 19 850 лв. /източник на финансиране: 13 889 лв. – от получени дарения и 5 961 лв.
–собствени бюджетни средства/
2. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 5 961 лв.
3. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2017 година.
Преминаваме към работа по седемдесета точка от Дневния ред.
17. 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 25 април до 22 май 2017 г. в общинска
администрация са постъпили 22 молби на жители на община Попово за отпускане на
еднократна помощ. След тяхното разглеждане комисията предлага следното решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Пейо Василев Христов
2. Йордан Богомилов Йорданов
3. Ангел Атанасов Пенчев
4. Светла Миткова Стоянова
5. Сийка Николова Масълска
-

250 лева
200 лева
100 лева
100 лева
100 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Данко Веселинов Йорданов
2. Снежана Димитрова Костова
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3. Тензиле Аптулова Ахмедова
4. Искра Драганова Жекова
5. Емилия Александрова Стефанова
6. Салиме Ахмедова Османова
7. Хава Мустафова Мехмедова
8. Иван Йорданов Иванов
9. Тодорка Захариева Иванова
10. Зийнеп Салиева Мустафова
11. Айше Мехмедова
12. Емин Хасанов Юсеинов
13. Светлана Райчева Тодорова
14. Атидже Шабанова Местанова
15. Радко Лазаров Иванов
16. Симеонка Любомирова Кирова
ІІІ. За доуточняване:
1. Аксел Селимова Алиева
Сумата, която предлагаме за разпределяне е 750 лева. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Колева. Колеги, проекта за решение по тази точка е следния:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет
РЕШИ – отпуска финансова помощ на така прочетените граждани.
Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 286
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Пейо Василев Христов
2. Йордан Богомилов Йорданов
3. Ангел Атанасов Пенчев
4. Светла Миткова Стоянова
5. Сийка Николова Масълска
-

250 лева
200 лева
100 лева
100 лева
100 лева
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ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Данко Веселинов Йорданов
2. Снежана Димитрова Костова
3. Тензиле Аптулова Ахмедова
4. Искра Драганова Жекова
5. Емилия Александрова Стефанова
6. Салиме Ахмедова Османова
7. Хава Мустафова Мехмедова
8. Иван Йорданов Иванов
9. Тодорка Захариева Иванова
10. Зийнеп Салиева Мустафова
11. Айше Мехмедова
12. Емин Хасанов Юсеинов
13. Светлана Райчева Тодорова
14. Атидже Шабанова Местанова
15. Радко Лазаров Иванов
16. Симеонка Любомирова Кирова
ІІІ. За доуточняване:
1. Аксел Селимова Алиева
Преминаваме към работа по осемнадесета точка от Дневния ред.
18.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Давам думата на г-н Гецов да развие питането си.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, уважаеми
господин Кмете, по първото питане Вие ще ми отговорите, но второто питане е поактуално, затова направо него ще развия. Това е относно : лошото състояние на улица
„Михаил Прохоров“.
Уважаеми господин Кмет,
В източната промишлена зона на град Попово се намира бившия Електро
апаратурен завод, на която територия са разположени фирмите „Елена Груп“ ЕАД,
„Елена Груп“ ЕООД и силозното стопанство на „Роса“ АД. В посочените фирми работят
над 50 работници, които ежедневно ползват личните си превозни средства, за да отиват и
да се връщат от работа. Ежедневно над 10 товарни автомобили влизат до силозното
стопанство на „Роса“ АД за да превозват суровина за преработка. По време на изкупната
кампания на суровина за „Роса“ АД ежедневно до силозното стопанство влизат и излизат
над сто товарни автомобили. Всички тези и товарни МПС преминават по улица „Михаил
Прохоров“, която е осеяна със сериозни дупки и ями. През зимният период
преминаването пешком по нея е невъзможно, поради наводняването и. През летните
месеци се вдига прекалено много пушек, който замърсява въздуха с твърди праходи
частици. В допълнение на това ще допълня, че предстои преместване на целия
автотранспорт на „Роса“ АД, който се състои от 52 автомобила, нови СКАНИИ с
ремаркета, които са закупени, които ще домуват в това предприятие.
Във връзка с това отправям настоящото питане към Вас, а именно:
1. Предвижда ли се реконструкция на улица „Михаил Прохоров“ и превеждането
и в състояние за удобно преминаване на МПС?
2. Ако се предвижда реконструкция на посочената улица, то кога и в какви
срокове ще се извърши това?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за отговор на Кмета на Общината – д-р Веселинов.
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Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, господин Гецов,
действително улица „Михаил Прохоров“ не отговаря в техническо отношение на
изискванията на тежкотоварни моторни превозни средства минаващи през нея. Поради
тази причина през 2014 г. по улица „Михаил Прохоров“ беше предвидено изграждане на
канализационно отклонение водопроводна мрежа като част от проекта втори етап
реализация на инвестиционен проект във водния сектор на гр. Попово. Финансирането
на този проект се забавя, поради липса на консолидация на ВиК дружествата,
обслужвани от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД гр. Разград. Нашите очаквания са през
2018, 2019 година този проект да стартира, въпреки, че тук съм песимист. И можем
заедно с Вас да обсъдим един друг въпрос, за който сте поставяли и Вие не веднъж на
вниманието за участие на Попово към ВиК Разград.
След изграждане на подземната инфраструктура на тази улица е предвидено и
изграждане на улична настилка, предвидена изключително за натоварване от МПС,
които имат големи, тежки габарити. Разбира се до реализацията на тези мероприятия
трябва да поддържаме в задоволително състояние до колкото можем съществуващата
асфалтова настилка чрез периодично изкърпване на износващия се пласт.
Искам да дам едно разяснение, може би на следващата сесия ще бъде вече в ход и
обществената поръчка по избор на изпълнител за ремонтиране на улици града и тогава
да ги изчета заедно с улиците, които предвиждаме да бъдат ремонтирани по ОП
„Развитие на селските райони“ . За Ваше сведение се наложи от средствата, които бяха
предвидени за асфалтиране на пътя, отбивката на Ломци-Садина за Помощица да
пренасочим тези средства в размер на 300 000 лева за бързоразвиващият се район в
източната част на града и да финансираме ремонта на улица „Фотинова“. Там знаете и в
бившия завод „Спорт“ се прави инвестиция за над 3 милиона и отваряне на 100 работни
места, а и тази улица е също така компрометирана в източната част на града.
А, аз съжалявам, че на времето спрях собствениците на бившия приватизиран
Електро апаратурен завод да асфалтират, но като Кмет не мога да подпиша декларация,
че отдолу е изградена подземната инфраструктура преди да изградим и да дадем ход на
строителство на асфалтовото покритие на тази улица. Абсолютно сте прав г-н Гецов,
въпроса остава за решаване във времето.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Веселинов. Г-н Гецов, приемаме, че по първия въпрос ще
получите писмен отговор.
Г-н Витанов, заповядайте.
Валентин Витанов – общински съветник
Понеже сме на тема паметници, предполагам знаете, че в парка Руски паметник е
унищожен надписа на паметника в чест на влизането на Поповския партизански отряд и
преминаването от там на властта. Значи паметника е унищожен. Предлагам да се
възстанови текста. Минали са вече над 70 години от събитието, което означава, че вече
не е политика, а е история. Предлагам да се възстанови. Има достатъчно каменоделци, да
се възстанови надписа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това предполагам пак трябва да се отнесе към архитектурния съвет, защото това
не е наше решение, ако те преценят, че това нещо може да се направи без да се наруши
идентичността на паметника предполагам, че трябва да бъде включено в някоя от
Инвестиционните програми. Това все пак е паметник, който има, собственици, които са
изработили проекта, аз не знам дали са живи, но това е малко сложен въпрос. Добре е
като поставен въпрос, но в момента не можем да му отговорим.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, госпожи и господа общински съветници, аз
искам да направя едно предложение. Тук в продължение на две седмици в града
изключително много се коментира случая с кмета на с. Баба Тонка. В средствата за
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масово осведомяване и в бюлетина на Областната дирекция и на РУ няма нито един ред
споменат по този случай. За да не се величае този случай, аз предлагам да поканите
Началника на РУ, след съгласуване с наблюдаващия Прокурор, в рамките на неговите
компетенции да каже ясно, точно и конкретно за какво става въпрос. Сега, само дето не
са казали, че са намерили танк в него. Значи, всичко друго се говори – канабис, какво ли
не. За това, поканете го този началник, да дойде, да излезе открито и да каже. Така стоят
нещата, защото тук се спрягат имена, включително и на хора, които присъстват в тази
зала. На мен не ми е приятно това нещо. Трябва да има яснота. И по този начин се крият
нещата. Значи се дава възможност да се развихря фантазията на хората. Никой няма
полза от това. Аз мисля, че тук ще се изчисти името и на Общинския съвет, и на
уважаемия от мен Кмет на Общината. Сега се говори, че кмета защото стои зад Томанов,
затова нищо няма за него. Аз казвам какво се говори. Затова казвам, нека, поканете го,
пък нека той да откаже да дойде. Миналата година, когато поисках той да дойде, аз
проверих, той не е поставил въпроса през директора на Областната дирекция, че има
покана да дойде да ни запознае. Само преди три седмици директора на Столична
дирекция на вътрешните работи направи отчет за дейността на областната дирекция на
МВР в София, на столичната дирекция, не областната пред Общинския съвет в София.
Ние тук един Началник, извинявайте на Районно управление не ни зачита за нищо.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Това е Ваше компетентно мнение. Предполагам, че ако се излезе с
някакви официални резултати, сигурно имат основание за това. Аз не мога да кажа,
защото това не е в моята компетенция.
Гецо Гецов – общински съветник
Те имат гаф във работата, имат пропуски, затова не смеят нищо да кажат. Но от
това никой не печели.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Явно имате повече информация със сигурност. Г-н Веселинов, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Бях на сесия в Брюксел, когато ме намери Началника на РУ да ме пита дали знам
лицето Томанов пускано ли е в отпуска, командировка, защото не могат да го открият на
неговия адрес. Направих справка през Личен състав веднага и сме му отговорили, че
Томанов не е ползвал нито отпуск, нито командировка и трябва да се намира на
територията на общината или поне в България и не сме способни да отговорим къде биха
могли да го намерят. Веднага след това е задържан не знам за колко часа. Прав сте, че в
бюлетина за извършени оперативно следствени действия и направени нарушения,
престъпления на територията на общината няма и ред за случая. Нищо и аз не мога да
коментирам, пък и не знам моето име за какво се меси и кой го меси и какъв интерес
има, но с това съм свикнал вече в годините където и каквото да стане, кмета по някакъв
начин има дългия пръст. Томанов, знаете, че го избраха след касиране на редовните
избори в частични избори за кмет на Баба Тонка. Не мога по никакъв начин да действам
административно спрямо кмета на Баба Тонка, докато няма някакви доказателства за
извършено престъпление. За сега и аз съм в неведение. Това е.
Гецо Гецов – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, аз Ви разбирам в деликатното
положение, в което се намирате. Вие не носите никаква отговорност за действията на
Томанов. Но аз казвам, липсата на информация в обществото, защото ако имаше
написани пет реда в бюлетина, знаете бюлетина на Областната дирекция се публикува на
сайта на Областна дирекция на МВР и хората щяха да прочетат и да им е ясно. Сега пак
Ви казвам – носят се различни слухове, само дето не са казали, че танк са намерили,
гранатомети, какво ли не, всичко, фантазията на хората е невъобразимо, хората могат
всичко да си фантазират, затова казвам ясно и категорично да се изчисти въпроса и да
няма никакви проблеми. Поканете го, нека да откаже.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Добре, приемам предложението. Аз ще разговарям с г-н Христов, както и предния
път разговарях. Ако той поеме тази инициатива ще бъде, аз не мога да го принудя по
никакъв начин.
Гецо Гецов – общински съветник
Моето предложение е да му отправите писмена покана, пък той нека да откаже.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, така ще бъде направено, по Ваше предложение ще му отправя писмена
покана да присъства на следващото заседание на ОбС, което ще бъде в края на юни.
Добре, колеги изчерпахме темата на днешното заседание. Заради това закривам
двадесетото заседание на ОбС Попово. Благодаря Ви.
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