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ПРОТОКОЛ    № 23 
 

 

 
Днес, 27.07.2017 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ДВАДЕСЕТ и ТРЕТОТО  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  25 общински съветника, имаме кворум,  ОбС 
може да взема решения. 

Уважаеми колеги, позволете ми да открия ДВАДЕСЕТ и ТРЕТОТО заседание  
на  ОбС – Попово.  

Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския 
съветник Любомир Гущанов, въпреки че имаме и други колеги, които в този момент 
отсъстват, надявам се да се присъединят към нас. На заседанието присъстват зам. Кмет 
Милена Божанова,  зам. Кмет Емел Расимова, Мариан Маринов – директор дирекция и 
други представители на общината и общинска администрация.  

Към този момент имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 
14 точки. Нямаме допълнително постъпили точки в периода между разглеждането на 
председателски съвет и заседанието. Междувременно е постъпило едно питане от 
общинския съветник Гецо Гецов, на което ще бъде отговорено на следващата сесия 
поради факта, че д-р Веселинов отсъства на днешното заседание. 

Предлагам на Вашето внимание проект за Дневен ред на днешното заседание. 
Господин Георгиев заповядайте. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Като председател на група съветници имам право на изказване преди да почне 
дневния ред на сесията.  
 Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми председател на ОбС, уважаеми 
зам. кметове на Община Попово, повдигам въпроса за солидарността. Какво имам 
предвид? От няколко седмици жителите на общината слушат разгорещени дебати 
относно присъединяването на Община Попово към обособена територия, обслужваща 
Асоциация „Водоснабдяване и канализация“ ООД Търговище. Ние, членовете от 
опозицията в местния парламент доста коментирахме този въпрос и нееднократно сме 
изказвали и подчертавали възможността от тая стъпка за осигуряване възможността за 
всяко едно населено място на територията на областта да има достъп до европейско 
финансиране за вода и канали проекти. Във връзка с това на сесия на ОбС Попово 
проведена през месец юни внесохме докладна с предложение за присъединяване към 
обособена територия, обслужваща Асоциация „Вода и канали“ ООД Търговище. За 
жалост докладната не беше подкрепена от страна на управляващата Местна коалиция и 
не стана реалност. Въпреки този временен неуспех ние продължаваме да разясняваме 
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ползите от осъществяване на консолидацията на територия в област Търговище, в която 
административна част е и нашата община.  

Какво се случва в настоящия момент? Община Попово даде срок на Разградската 
Асоциация по вода и канали до 18 юли, датата на извънредното заседание да се реши 
проблема с консолидацията. В противен случай ще се наложи Община Попово да 
премине към Търговищката Асоциация вода и канали - оператор, за да се осъществи 
консолидацията там. Извънредното събрание на Асоциацията в Разград мина, но 
консолидация все още няма. Премина и поисканата от г-н Веселинов среща със зам. 
министъра на Регионалното развитие и благоустройство г-жа Малина Крумова, на която 
бяха разяснени възможностите на Общината да бъде включена в усвояване на средства 
за водния сектор. Приети били и конкретни ангажименти. Въпреки проведената среща и 
получените уверения, към настоящия момент Кмета на Община Попово не предприема 
никакви действия по посока членство в Асоциация по вода и канали гр. Търговище.  

Уважаеми колеги, общински съветници, управляваща Местна коалиция, какво 
правим от тук нататък? Община Попово е част от административна област Търговище. 
Съд, офис на НАП, НОИ, Здравна каса, Агенция по храните, всички държавни структури 
в област Търговище обслужват жителите на община Попово. Държавните институции 
ситуират в област Разград нямат отношение, допирни точки в дейността, проблемите на 
жителите на община Попово. В такъв случай защо продължаваме да сме членове на 
Асоциация вода и канали Разград, като административно сме част от област Търговище? 
Колко са общините като нас членове на вода и канали Асоциации в други 
административни области.  

Уважаеми жители на Община Попово, консолидацията на обособена територия 
обслужваща водоснабдяването ООД Разград спокойно може да се осъществи и без 
нашето участие на общините Попово и Опака. Необходимо е единствено общините 
Исперих и Самуил да станат членове на тази Асоциация. За жалост консолидацията на 
вода и канали сектора на територията на област Търговище няма как да се случи без нас 
и Опака, тъй като ние сме част от административна област Търговище. Ако няма 
консолидация с наше участие, по-голяма част от общините на област Търговище са 
лишени от възможности за кандидатстване по еврофинансиране вода и канали и 
проекти.  

Уважаеми господин Кмете, уважаеми съветници, уважаема Местна коалиция, 
къде е солидарността, къде е чувството за единност, основаващо се в общите интереси на 
територията в област Търговище, част от която е нашата община? Нека всеки от Вас сам 
намери отговори на горните въпроси. Ние продължаваме да се надяваме, че община 
Попово ще направи верния избор да се присъедини към обособена територия 
обслужваща „Вода и канали“ ООД Търговище, което от своя страна ще даде възможност 
за извършване консолидацията и ще отвори пътя към европейско финансиране в сектор 
вода и канали за нашата община и другите общини в област Търговище. 

В заключение искам да попитам представителите на общинската администрация – 
какви са причините ръководството на Община Попово да отказва консолидацията и ще 
поеме ли отговорност пред жителите на Попово, а не само са необходимите действия, 
които вредят на жителите на община Попово? Никой, и всички ние тук в този ОбС с 
действията си и нашите гласувания ставаме заложници на нечии амбиции и само 
времето ще покаже чии са те. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Георгиев за декларацията.  
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Изказване. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Изказване, добре. Продължаваме по същество. Предлагам на Вашето внимание 
проекта за дневен ред за днешното заседание:  
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1.Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2016 г. на Община Попово. 
 
2.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 
2017 година. 
 
3.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината 
за периода 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. 
 
4.Предложение за включване на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово, ОУ„ Св. 
Климент Охридски“, град Попово, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово, ОУ „Отец 
Паисий”,  с. Водица, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево, ОУ „Христо 
Ботев“, с. Ломци, ОУ „Христо Ботев“, с. Садина, ОУ „ Антон Страшимиров“, с. 
Светлен  и ОУ „ Васил Левски“, с. Славяново в списъка на средищните училища и 
ДГ „Слънце“, град Попово за средищна градина и ДГ „Зарайск“, с. Зараево с 
групите в село Зараево, село Ломци, село Светлен за част от средищна  детска 
градина на групата в с. Ломци. 
 
5.Предложение за включване на ОУ ”Отец Паисий” с. Водица, ОУ „Христо Ботев”, 
с. Садина и ОУ „ Васил Левски”, с. Славяново в списъка на защитените училища и 
ДГ „Зарайск” с. Зараево, група село Ломци за защитена част от детска градина. 
 
6.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Попово 2017-2018 година (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищното образование). 
 
7.Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на «МБАЛ-Попово» ЕООД 
гр. Попово.  
 
8.Актуализация на Подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване за преструктуриране на ЖК «Младост» гр. Попово. 
 
9.Учредяване право на пристрояване на жилищна сграда с идентификатор 
57649.503.2747.1 по кадастрална карта на гр. Попово, ул.„Бенковска” № 38.   
 
10. Откриване на процедура за безвъзмездно придобиване на право на собственост 
чрез дарение на имот – хотелски комплекс „Антола“ гр. Попово с идентификатор 
57649.503.2129 по кадастралната карта на гр. Попово. 
 
11.Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 
околната среда, предприети от Община Попово през 2016 г. 
 
12.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.01.2017 – 30.06.2017 година. 
 
13.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
 

Който е съгласен с така предложения дневен ред, да стане дневен ред на 
днешното заседание, моля да гласува. Господин Гецов. 
Гецо Гецов – общински съветник 
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 Уважаеми госпожи и господа общински съветници, аз предлагам точка 10 да 
отпадне от дневния ред. Кои са мотивите …..първо на нас ни е предоставена една 
докладна записка, от която абсолютно нищо не е видно. Ако някой ……/общинският 
съветник не говори на микрофон/ ……..аз не знам друг да го е гледал. Направих опит да 
се добера до този договор ………….на мен не ми е ясно какви задължения е поела 
общината ……..От това, което е видно и качено на сайта на общината е видно само че 
хотела е продаден, комплекса е продаден за 239406 лева, предвидено е авансово плащане 
от 40 % равно на 95762 лева, и 60% в размер на 143644 лева, които се разпределят на 22 
равни вноски от 04.07.2005 година. Освен това приватизатора е поел ангажимента да 
инвестира 600 000 лева в този обект и да открие 20 работни места. На всички е известно, 
когато беше приватизиран този хотел, че този хотел работи. Отделен е въпроса с какъв 
капацитет. Ресторантът също работеше. Ако Вие смятате, че в този комплекс в момента 
са инвестирали 600 хиляди лева и има 20 работни места подкрепете я тази докладна 
записка, но аз не смятам, че това нещо е осъществено и какво имам на предвид.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Господин Гецов, позволете ми само. Разсъждаваме в момента по същество. 
Вашето предложение беше да отпадне. 
Гецо Гецов – общински съветник 

  Аз казвам мотивите, поради които искам да отпадне.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Мисля, че започнахме по същество да разглеждаме нещата.  
Гецо Гецов – общински съветник 
 Не по същество. Аз казвам моите мотиви и Ви казвам другото което, аз не знам също 
така някой да е виждал към тази докладна записка няма финансова обосновка, от която да е 
видно този обект, който ние ще гласуваме примерно да бъде дарен на общината какви 
тежести има, какви задължения. Значи ние трябва така на сляпо да гласуваме защото ни се 
предлага. Аз не искам да съм песимист и човека, който тука мисли най-черните краски за тоя 
случай, но всичко това се прави с цел да се така, определени действия и бездействия на хора 
от администрацията да бъдат прикрити с този акт, с това дарение. Затова именно аз 
предлагам точката да остане за следващата сесия, която да бъде окомплектована пак Ви 
казах с договора, с една финансова обосновка около този обект и да можем хората да 
гласуваме тук с ясна и чиста съвест да кажем, да това е изгодно. Погледнато от финансова 
гледна точка това е перфектно, сигурно финансиста г-н Маринов ще ме подкрепи. Продали 
сме го за толкова пари, връщат ни го и край ние нямаме никакви пари. А какви тежести пак 
казвам и какво се случва с този обект, който е бил работещ и сега, ако сте го поглеждали от 
вътре, ами вижте няма абсолютно нищо вътре, той е изпразнен от всякакво съдържание. 
Няма обзавеждане, няма пътеки, няма абсолютно нищо. Това е. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Господин Гецов, позволете ми още веднъж, благодаря Ви за предложението, аз само 
ще контрирам това. Ние в момента започнахме, дори данните, които Вие ги казахте тук е 
част от дебата, който трябва да се проведе. Не мислите ли, че е по-правилно този дебат да се 
проведе тук, дори и да не се вземе решение, но да се чуе, да се разбере до къде сме стигнали 
и след това, ако има необходимост от още данни, които в момента не могат да бъдат 
издадени или предоставени, тогава да отложим точката. Ако я отложим в момента ние 
въобще няма да осъществим дебата. Аз поне така мисля. Колеги, Вие как разсъждавате по 
темата?  
Гецо Гецов – общински съветник 
 Значи за да стане дебат аз пак казах, трябва да имаме една основа. Ние в момента 
имаме една докладна записка, а колеги, кажете ми Вие, г-н Председател от тази докладна 
записка какви изводи правите. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Ами има хора, които на тези въпроси могат да отговорят.  
Гецо Гецов – общински съветник 
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 Те могат да отговорят. Аз искам да имам материали, които да ги прочета и 
задълбочено да си направя извода и съответно да се консултирам, ако трябва с някого.  Сега 
ние тук в движение, предоставя ни се нещо и ние трябва да вземем решение. Ама дайте да се 
се уважаваме сега, ако ще правим сериозни работи, аз знам защо се прави това нещо. Тука 
най-напред, ако си спомняте преди няколко заседания беше лансирано, че г-н Русчев искал 
да върне хотела. Видя се, че няма никаква реакция – ето Ви докладната записка, оправяйте 
се. Това е принципа тука. Благодаря, извинявайте. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, заповядайте!  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми господин Председателю, уважаеми госпожи зам. кметове, аз имам също 
едно предложение да отпадне една точка от дневния ред, но искам само една скоба да отворя 
по това, което колегата каза. За хотел „Антола“ искам да информирам общинските 
съветници, ако не знаят, че за хотел „Антола“ има прокурорска преписка на лично от главния 
Прокурор, през принципала Окръжния прокурор и в момента се извършва проверка, която 
Прокуратурата ще излезе със становище дали има някакви нарушения или няма. И ако 
подкрепим тази докладна, това значи, че искаме да заметеме нещо.  
 А това, което искам да предложа е да отпадне точка 2 Актуализация на бюджета и 
инвестиционната програма на Община Попово за 2017 г., където трябва да гласуваме 30 000 
лева за един монумент, който ние имаме решение да възстановим паметник, а ни се 
представя един цял монумент, който според мен изобщо не се връзва със стила на сградите, 
които са там. Това е улица на занаятите. Не сме питали хората. За Левски две години 
умувахме дали да правим паметник, та срещи с граждани, с хора, докато стигнем до 
правилното решение, а тук някой на тъмно, Инициативен комитет, който според мен, аз не 
съм виждал, невидим е някакъв и веднага се хвърляме да вземем от парите на гражданите, на 
данъкоплатеца 30 000 лева да направим някакъв за мен ненужен монумент към днешна дата, 
ако ме убедят, че е нужен. Затова предлагам да отпадне и да започнат дебати по това трябва 
ли този паметник да е в града ни, трябва ли, ако трябва да гласуваме 30 000 лева да го 
направим. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Димитров. Аз само да припомня, че имаме решение, че този паметник 
ще бъде възстановен на едно от предходните заседания, така че имаме такова решение. По 
отношение на това дали визията ни харесва и дали сумите са това, което трябва да бъде, аз 
също съм съгласен с Вас и мисля, че това тук е дебата. Защо трябва да отпадне точката, 
освен ако ние дебатираме. Може в дебата да изникнат други предложения, може да изникнат 
корекции, всякакви неща. Трябва ли да отпадне точката, да я заметем както Вие казвате 
някъде и да я оставим за по-късно. Какво ще се промени, ако я внесем на следващата сесия. 
Така, това са мои аргументи, аз приемам Вашите, ще ги подложа на гласуване естествено. 
Има ли други предложения по отношение на дневния ред? Не виждам.  
 В такъв случай подлагам на гласуване предложението на г-н Гецов да отпадне точка 
10 от Дневния ред  Откриване на процедура за безвъзмездно придобиване на право на 
собственост чрез дарение на имот – хотелски комплекс „Антола“ гр. Попово с 
идентификатор 57649.503.2129 по кадастралната карта на гр. Попово. 

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

  ЗА                    -     12 
  ПРОТИВ                   -     2 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -     12 
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 Нещо не ни излизат сметките. 26 гласували, а ние сме 28. Поставям го на 
прегласуване предложението на г-н Гецов. Моля ясно да се изразяват становищата. Който е 
ЗА отпадането на точка ……..да заповядайте 
 
Пламен Величков – общински съветник 
 Искам да се възползвам от възможността преди да прегласуваме предложението с 
тази уговорка, че аз не съм в течение, че има прокурорски проверки и т. н., но за това нещо 
може да се нанесат някои корекции в решението. Значи, аз ще направя друго предложение. 
Относно аргументите на г-н Гецов. Това, че г-н Гецов си е г-н Гецов, той си има тежест, 
каквото обществените очаквания към него са може би в тази насока, както той се изявява и 
значи много обстойно разглежда административната част на въпроса. Сега, аз няма да ми е 
чиста съвестта като човек от бизнеса, като среден данъкоплатец, в каквато категория е и 
колегата, и като човек, който е извървял пътя – приватизация, инвестиция. Няма да ми е 
чиста съвестта да не представя друга гледна точка. Сега, беше споменато тук в аргументите 
на г-н Гецов, че обекта е функционирал, в комисията също разисквахме този въпрос, че 
имало персийски килими, някакво оборудване и т. н. Значи, единия от аргументите – за мен 
ако колегата не е имал сериозни инвестиционни намерения, значи можеше да си кара, да си 
събира наемите, надали мотива му е бил да прибере 30 годишните персийски килими, той е 
имал някакви инвестиционни намерения и е разбутал сградата, но това нещо за мен е дори 
доказателство, че той е имал сериозни инвестиционни намерения. Има много осъвременени 
конструктивни изисквания, архитектурни, които утежняват инвестицията. Може дори да е в 
невъзможност да се изпълнят всички конструктивни изисквания, защото специално в моята 
документация нямаше никаква връзка с конструктивните обследвания на сградата, които 
бяха описани и истинското състояние.  
 Освен, значи българската турболенция тук и проблемите в нашата действителност аз 
допускам, че причините да не се извърши тази инвестиция значи за мен са повече от ясни, но 
не всеки ще го приеме безрезервно – това са демографската криза и световната икономическа 
криза.  Надали за някои от тези неща може да бъде обвинен колегата. Аз лично го 
приветствам даже за правилното решение, защото в противен случай ние щяхме да имаме 
разбита и една друга фирма, която в момента осигурява 150 работни места и плаща данъци. 
И го приветствам затова, защото фирма от този ранг е в стотици пъти и то не по някакви 
виртуални твърдения, ами в чисто материално измерение в стотици пъти е по-полезна за 
обществото, отколкото за самия собственик. В материално измерение, значи в месечните 
данъци, които плаща една такава фирма под формата на ДДС, на осигуровки, това са такива 
средства, които в стотици пъти .. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Величков, мисля, че влязохме по същество. Вашето изявление е в подкрепа на 
това да се разглежда тази точка. 
Пламен Величков – общински съветник 
 Да, да се разглежда. Приемам тук значи, възможно е да има други обстоятелства, 
предлагам към решението да се добави.. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Нека да се върнем по същество. В момента обсъждаме дневен ред  
Пламен Величков – общински съветник 
 Значи аз предлагам да се промени решението на точката, да не отпада, а да се 
промени. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Но ние трябва да стигнем по същество да разглеждаме точката и тогава ще направите 
предложението.  
Пламен Величков – общински съветник 
 Предлагам точката да не отпада.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Добре, поставям на прегласуване предложението на г-н Гецов да отпадне точка 10 от 
дневния ред. 
 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     11 
  ПРОТИВ                   -     5 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -     12 

 
Предложението не се приема. 
 
 Така, има следващо предложение на г-н Димитров. Да отпадне точка 2 Актуализация 
на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2017 г. Който е ЗА това 
предложение на г-н Димитров, моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     10 
  ПРОТИВ                   -     1 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -     17 

 
Предложението не се приема. 
 
 И сега предлагам като цяло Дневния ред както го прочетох в първоначалния му вид 
без изменение. Който е съгласен така прочетения в началото Дневен ред да бъде Дневен ред 
на днешното заседание, моля да гласува!  
 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     21 
  ПРОТИВ                   -     3 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       4 

 
Дневния ред се приема. 
 
 
Преминаваме към работа по първа точка. 
1.Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2016 г. на Община Попово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
 Становище имат всички комисии. Колеги може би ще ми позволите преди да 
започнем по същество обсъждане по тази точка и да чуем мнението на комисиите да изразя 
моето собствено, а мисля че и на г-жа Божанова ще се присъедини към мен, 
неудовлетворение от липсата на каквото и да е присъствие от страна на общинските 
съветници, а също така и на граждани на обявеното обсъждане на касовото изпълнение на 
бюджета за 2016 г. , което беше миналата седмица. Нито един човек не дойде. Това не мисля, 
че такъв подход някакъв конструктивен. Все пак говорим за едни публични финанси, които 
трябва да бъдат по някакъв начин контролирани. Вярно е, че бюджета е заверен от Сметна 
палата без забележки, вярно че той си е един такъв акт, който е до някъде рутинен, но мисля 
си, че поне от общинските съветници би било да има интерес в това отношение и се надявам, 
че занапред следващата година това няма да се повтори. Нямаше никой, нито един 
присъстващ на това обсъждане.  
 Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ 
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Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 25 юли в 12 часа в пълен състав. В  
заседанието взеха участие и представители на общинска администрация.  С три гласа ЗА и 
два  ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя предложението за решени. 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 юли от 13 часа, в пълен състав и с 
присъствие на представители на администрацията,  с четири гласа ЗА и един 
ВЪЗДРЖАЛ СЕ 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 26 юли от 16 часа заседава в непълен 
състав. Четирима човека присъстваха и с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия с два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ЗА не подкрепя проекта за 
решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев- общински съветник 
 Нашата комисия заседава на 21 юли в 11.30 часа в пълен състав и с пет гласа ЗА 
подкрепяме единодушно проекта за решение .  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, позволете ми да зачета проекта за решение:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.  6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 
и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 
34, ал. 5 от Наредбата 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, приета с Решение 
№378/19.12.2013 г., Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2016 година, заедно с 
одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет 
на общината /Приложение №10/, както следва: 

По прихода 16 484 827 лв., 
разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 

По разхода 16 484 827 лв., 
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 
Приложение №3 и Приложение №4. 
 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 
 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г. съгласно 
Приложение №6. 
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 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове съгласно Приложение №7. 
 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 
агенция съгласно Приложение №8. 
 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно 
Приложение №9. 
 

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

РЕШЕНИЕ № 297         
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На основание чл. 21, ал. 1, т.  6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 
и ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 
34, ал. 5 от Наредбата 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, приета с Решение 
№378/19.12.2013 г., Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2016 година, заедно с 
одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет 
на общината /Приложение №10/, както следва: 

По прихода 16 484 827 лв., 
разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 

По разхода 16 484 827 лв., 
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 
Приложение №3 и Приложение №4. 
 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 
 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2016 г. съгласно 
Приложение №6. 
 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове съгласно Приложение №7. 
 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 
агенция съгласно Приложение №8. 
 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно 
Приложение №9. 
 
 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 
2017 година. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 
 Становища отново имат всички комисии. 
 Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С три гласа ПРОТИВ и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията не подкрепя 
докладната записка. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, 
общински предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 С два гласа ЗА, един ПРОТИВ и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ нашата комисия  не 
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 три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение да стане решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия не подкрепя проекта за решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев- общински съветник 
 Нашата комисия също не подкрепя проекта за решение - с четири гласа 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ПРОТИВ, това е гласуването.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви колеги. Ще зачета проекта за решение и тогава ще започнем по 
същество обсъждането. 

 
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, 
предлагам Общинският съвет да вземе следните  
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 

 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 Цар Борис ІІІ в гр. Попово" със 
сумата 30 000 лв. /източник на финансиране: 30 000 лв. – собствени бюджетни средства/ 
 2. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 
разходи в частта за местните дейности с 30 000 лв. 
 3. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2017 година. 

 
Колеги, имате думата. Нека сега чуем този дебат по същество, който г-н 

Димитров искаше да отпадне. Мисля, че тук му е местото да се осъществи, да видим кой 
какви становища има, кой как мисли и тогава да преценим. Заповядайте г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми господин Председател, уважаеми заместник кметове, уважаеми колеги, 
значи ние дадохме съгласие за възстановяване на паметника, като обаче там имаше една 
условност, че не определихме мястото, до колкото си спомням тогава дебатите, а 
оставихме мястото на следващ етап. Сега изведнъж обаче ни се предлага разработка, 
пари, количествено стойностна сметка – 30 000 лева и т.н. Значи и това, което чета сега в 
докладната, което сега в последния момент ми направи впечатление – даваме съгласие за 
възстановяване на паметника, а в решението пишем „изграждане на бюст – паметник на 
Цар Борис ІІІ“. Мисля, че нещо се разминаваме. Едно е да възстановим, друго е да 
изградим. Значи изграждането е нещо съвсем ново. И като гледам това, което са ни 
предоставили от общинска администрация, това е един монумент, който не се връзва 
според мен със старата част на града, която е обособена там. Хората, които правят 
ремонти там са паметници на културата половината сгради и такива големи изисквания 
има и ние на мястото на „лебеда“ слагаме един съвсем нов монумент, който не знам, 
което ще оставим за поколенията. Не знам какво е бил направил Цар Борис ІІІ, че бил 
направил едни маневри до Попово и вече генералитета ще дойде, голяма работа според 
мене. Ние със цървули искаме.. За мен дълбокия замисъл е съвсем друг, други интереси 
се гонят тука, но не искам да ги споделям тук, те ще станат ясни след време. Даже аз съм 
си нарисувал и втори паметник тука, да знаете, че така в другата част. И просто смятам 
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да помоля колегите да не гласуваме така с лека ръка бюджета на, тоест парите, които 
събираме от нашите данъкоплатци без да ги питаме. Стана масова практика това нещо да 
се прави.  

После, за Левски две години при изграден Инициативен комитет, две години 
какво ли не правихме и пак минаха честванията, а ние нямаме паметник на Левски, а тук 
сега бързаме с някакъв невидим инициативен комитет, който аз така и не разбрах кой е и 
от къде изобщо се пръкна тази идея. Никой не ни каза от къде се пръкна тази идея, кой 
толкоз се сети за Попово, че трябва от цяла България от 300 общини изведнъж в Попово 
някой заради някакви маневри и хоп от общината 30 000 лева от данъкоплатците. За 
мене това е ненормално и аз призовавам колегите да не подкрепяме това нещо докато не 
се направи един прозрачен дебат с гражданите, така както за Левски го правихме две 
години. И ако надделее мнението и ни обеди този инициативен комитет се появи в края 
на краищата и ни убеди, че е нормално да има такъв паметник в Попово, да го направим. 
Но сега така, толкова бързо и предния път гласувахме – давайте възстановяваме. Ние 
това место, тази снимка къде е, то не е упоменато, Вие знаете ли г-н Георгиев къде е това 
нещо?  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Аз за пръв път я виждам снимката. Сега на бюрото си я видях снимката.  
Димитър Димитров – общински съветник 

Защото така както е, не знам даже дали е на мястото на „лебеда“, не знам къде е. 
Направено е нещо, ама къде е, що е. Според мен нека да уточним тези детайли и тогава 
нека да гласуваме 30 000 лева, ама да бързаме сега защото някакво честване имало, ами 
то мина честването на Левски, ние паметник на Левски нямаме. А в същото време 
бързаме заради някакви маневри на Царя, щото биле много исторически и не знам какви. 

Оня ден тук с един колега си говорихме и той ме изуми с познанията си. Имаме 
паметници в града, които даже и гробове, са до тука, той може би ще вземе думата и ще 
сподели това нещо, които са до тука в треви на хора, които са дали за този град и ние не 
ги поддържаме тия. Вместо да дадем 30 000 лева да поддържаме тия паметници. Някой 
от Вас знае ли освен Вальо, че има паметник на толкова известен лекар в Старата 
болница? Да, ама двама човека чувам да. И това нещо е потънало в такова. Ми дайте да 
дадем 4000 лева този паметник там да го направим нещо.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Трябва някой да го инициира. Със сигурност  
Димитър Димитров – общински съветник 

С дебати да го инициираме, ама ние нашите си, които си имаме не ги поддържаме, 
а изведнъж правим един мемориален комплекс, който за мене е не знам, аз няма да го 
подкрепя в този вид, в който е.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Димитров. Слушам други мнения. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Уважаеми господин Председател, уважаеми госпожи зам. кметове, уважаеми 
служители на общинска администрация, уважаеми колеги, аз ще взема отношение по 
един такъв казус. Казуса за българщината. Всички ние, подкрепям и се присъединявам 
към изказването на г-н Кънев, всички ние дебатирахме за Левски, годишнина, българин, 
цял свят му се кланя. Инициативен комитет, средства събирахме. Въпреки усилията, 
годишнината мина, паметника не излезе. Сега явно убеждението, че в най-скоро време 
тоз паметник ще се постави. Нима тогава не можеше общинската администрация да 
предложи примерно бързия срок да се отделят средства от бюджета, за Левски, който той 
най-много заслужава за България. И в един красив момент на нас ни се сервира една 
докладна записка, в която има разминаване в докладната записка в началото и в 
решението и дайте пари от данъкоплатеца ние да заделим да направим този паметник. 
Плюс това на времето мисля, че от тука има общински съветници, които, когато 
гласувахме публична общинска собственост да остане улицата на услугите, да се запази 
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във вида. Скицата, която ни е предложена за тоз паметник въобще няма никаква 
архитектурна стойност на това, което ние гласувахме. Тогава бяха толкова много 
жестоки изискванията и сега са така – да се запазят сградите, да си остане като една 
старинна част на града. И в един красив момент там ни се сервира както казах, но нямаме 
ни план, ни скица на града, ни на мястото за да можем ние да вземем решение. Когато 
слушах изказванията на комисиите аз останах с впечатленията, че се подложи това нещо 
на гласуване, това нещо ще отпадне тази точка, защото само една комисия каза – приема 
се предложението, и то с три гласа мисля, че ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Всички други 
комисии отказаха, и мисля че ще тежи на съвестта на колегите от общински съветници 
да си променят решенията в комисиите и да оставим нашето величие Левски така 
пренебрежение. Ако трябва референдум да се направи за иницииране на този паметник, 
за изграждането и то за възстановяването, не за изграждането на нов фундамент с бюст 
на цар Борис. Мисля, че отдел Култура трябва заедно с Историческия музей, подкрепям 
предложението на г-н Кънев да издири наши местни видни личности, които заслужават 
за развитието на град Попово, ако имат паметници да се възстановят във вид, който е 
много приличен и гражданите да отдават почит и подкрепям това негово предложение за 
възстановяване на всички паметници на видни граждани на град Попово от основаването 
му.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Други мнения. Господин Петров, заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Уважаеми колеги, аз ще бъда по-кратък, защото на предната сесия когато се взема 
решение за самото построяване на паметника аз пак дебатирах, защото съм участник в 
Инициативния комитет за построяването на паметника на Левски. Тогава също беше 
проблем за местото. Тогаз се каза така – вземаме решение за построяване на паметника, 
за възстановяване на паметника, а местото ще го уточним. Значи на нас сега проблема ни 
е, той вече ще се напрай паметника. Ние трябва да решим къде е местото. Аз съм против 
и предния път казах, местото да бъда там, ако наистина щото, наистина картинката не се 
вижда, но аз тогава казах местото ще бъде на мястото на „лебеда“ . Аз съм против. 
Значи, малко по-надолу, до пазара там, срещу „РОДИНА“ там има едно такова место, 
което може да се направи там паметника. Не съм против построяването на паметника, не 
е казано, че трябва да е на същото място, където е бил преди. Ние сме за туй хора, ще 
решим. Нека да го има, само че на по-друго место. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Петров. Въпреки, че по същество ние в момента говорим за 
Актуализация на бюджета, не говорим по същество за паметника е добре да се проведе 
този дебат, защото виждате, че има напрежение в хората първо за визията, второ за 
местото. Така, че за това позволявам да коментираме, всъщност така тръгна дебата да 
коментираме и визията, и местото, защото по същество точката е актуализация на 
бюджета и не касае нито визията, нито местото. Заповядайте господин Витанов. 
Валентин Витанов – общински съветник 

Благодаря господин Председател, ние вече имаме прецедент за унищожаване на 
паметници в Попово. Става въпрос за братската могила в основите на Читалището. Дори 
нямам информация как са препогребани септемврийците от 1923 г. събитията. Имаме 
такъв прецедент вече, което означава, че това не говори добре за нас. Другото нещо, във 
връзка може да се говори много, обаче няма да говоря, защото да не влияя върху 
мнението на хората някакси дразни тоя паралел между бюста на Царя Борис ІІІ и Мара 
Тасева. Просто някак си аз лично не мога да го възприема, човекът който е подписал 
смъртната присъда и единствена жена в България, която е обесена заради такава 
партийна дейност, в случая, антифашистка дейност би казал, не партийна. Много бих 
искал да избягам от този паралел. На всичкото отгоре Мара Тасева е поставена върху 
стария фундамент на Борис ІІІ. Той си е оригиналния фундамент. И нещата се забъркват 
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още повече. Трябва да помислим и наистина каква ще бъде реакцията на хората за това и 
много внимателно да действаме. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Витанов. Аз помолих да ми донесат решението, защото това, 
което ми се казва в момента, защото аз нямам точен спомен за формулировката на 
решението, но ако наистина е така, че ние нямаме решение за точното место, ние в 
момента дори и да го приемем като бюджет или нещо друго при нас трябва да одобрим 
местото, а мисля, че трябва да одобрим и визията, как ще изглежда паметника. Да 
възможно е и това да е необходимо, защото с паметника на Левски по този начин го 
направихме. Господин Черкезов, заповядайте. 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Може да припомня малко от предния дебат. Наистина говорим за възстановяване 
на паметника. Поне така беше формулиран предния дебат. Когато под възстановяване на 
паметника се разбира поне, аз разбирам във същия вид и на същото място., затова и 
мястото не е фиксирано в предното решение. Дебата беше такъв – личното ми мнение 
тогава не го изказах, Борис ІІІ е доста противоречива личност. Може и да е направил 
нещо за града, ама какво е направил и за държавата. Няма да коментираме, в момента в 
България се рушат паметници. След като е бил изграден, мисля, че има някаква логика да 
бъде възстановен, затова не взех отношение и предния път, иначе лично аз съм против 
паметника. Но имаме решение за възстановяване на паметника. В това решение по време 
на дебата никой не говореше, че това ще бъде общински ангажимент. Имаше представен 
Инициативен комитет, никой не каза за финансиране. В момента обсъждаме 
финансирането. Общината трябва да се ангажира вече с тоя паметник, а не 
Инициативния комитет. Тогава вече започваме да гледаме, ние сме инициаторите на този 
паметник, харчим парите на общността без някакъв публичен дебат – нужно ли е, искат 
ли го те. Ако Инициативния комитет бъде така добър да си свърши работата и да не се 
нуждае от други услуги на общината, решението вече го има, може да си я свърши и без 
нас. Колкото до мястото, спомням си, че въпроса остана висящ, защото в бъдеще 
архитектурни планове на града предвиждат от там да преминава някакво пътно 
съоръжение и мястото да бъде неизползваемо. Проблема пак остава – ако го построим 
сега и след няколко години при затваряне на пешеходната зона, до колкото знам там ще 
има естакада, за да минава път, мястото няма да бъде същото. Благодаря.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Г-н Черкезов, пред мен е решението и то гласи точно така:  ОбС Попово дава 
съгласие за възстановяване паметник на Цар Борис ІІІ в гр. Попово. 

Не е упоменато нито къде, нито как, нито по какъв начин – възстановяване 
паметник на Цар Борис ІІІ в гр. Попово.  

Заповядайте г-жо Габровска. 
Петранка Габровска – общински съветник 
 Искам да кажа, че в действителност взехме това решение за паметника – 
възстановяване, даже се коментираше къде е бил и значи ние го възстановяваме там, 
където е бил и в същия вид. Да. Сега започваме да коментираме – къде? За мен стана 
ясно още тогава къде ще бъде, второто нещо, когато ние разглеждахме на комисията 
наистина повикахме г-н Мисирджиев, който така поне мен започна да ме убеждава, че 
това е нещо съвременно, защо трябва точно по така нататък, аз винаги се вслушвам в… и 
комисия, която са го разглеждали, специалисти, съгласувано с Министерство и т. н. Аз 
уважавам мнението на специалистите в тази област, но виждайки, че много от хората не 
възприемат този начин и средствата – 30 000 лева са много. В действителност това е 
мястото където и както е бил на времето бюста. Аз сега, понеже не разбирам много неща 
признавам си, когато гласувахме, че има спонсор, който да изгради бюста, аз лично си 
помислих, че той действително ще направи бюста, защото има отливка готова и сега се 
учудвам, че правим въпроса за това където човека е поел личен ангажимент да си плати, 
както чувам, че 10 хиляди лева е дал и е направена отливката. Тоест, ние сега 
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коментираме, че не сме решили този бюст къде да бъде, и че трябва да се направи 
някакъв постамент. И аз предлагам да не дискутираме повече, предлагам, защото знам, 
че дори е уговорено, някаква среща свързана с историческата дата, че там е бил 
посрещнат, че това има логика и предлагам да вземем следното решение – да гласуваме 
примерно 10 или половината сума, не 30 000 лева, а примерно 15 000 лева и архитекта, 
моите уважения към него, в нашето решение да бъде записано да бъде възстановено това 
което е. Всъщност ние го гледахме и средствата ще стигнат и освен това за да се постави 
този постамент и да се постави бюста, Вие знаете минаваме от там всеки ден, какво е, 
поне трябва да се направи и около него нещо във връзка с това честване, което ще стане. 
Зададох въпроса на г-н архитекта, това което Николай Черкезов пита – това ще окаже ли, 
знае ли че има готов проект, по който пешеходната пътека ще бъде до светофарите и той 
каза – да и това имаме предвид. Това отговори лично архитекта, защото тези планове са в 
тях, каза ние имаме изработен план, нали в момента е въпрос на средства, но и това сме 
взели предвид. Така, че колеги, аз предлагам нека да не осуетяваме и датата, която е 
насрочена във връзка с това събитие. Уважавам Левски, уважавам, нали, но това пак е 
наш. Така, че да гласуваме или наполовина по-малка, но нека да го изпълниме, защото 
вече сме взели това решение. Благодаря Ви за вниманието.   
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-жа Габровска. Уважаеми колеги, имате думата. Заповядайте г-н 
Кьосев. 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Аз и в предишното заседание, когато се обсъждаше трябва ли изобщо да има 
такъв паметник изразих моето категорично мнение, че не трябва. Аз съм подготвен, ама 
няма да отнемам много време, мога да Ви разкажа много неща за истинската личност на 
Борис ІІІ, за неговите отношения с Хитлер, за националните катастрофи, които ни 
причиниха фамилията Кобурготски и т. н. По-важен е въпроса, емоционалния въпрос – 
за кого е тази памет, която ще възстановяваме? Някой помни ли го този паметник? Той е 
стоял няколко месеца и даже ще Ви кажа – съборил го е Петърчо от Ломци. На моя 
клиентка братовчед. Та моите спомени лично и повечето от Вас не са толкова възрастни, 
спомените са, че там имаше едно лебедче, имаше водичка, дечицата си позволяваха да 
скочат вътре, снимка да им направим на нашите деца и мисля, че мястото не е тук. Сега, 
решението е взето – хубаво сложете един паметни, ама не точно тук, моля. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Кьосев. Виждате ли, получава се тук една колизия, че ние в 
момента не обсъждаме нито местото, нито визията. Ние обсъждаме бюджета, тези 
предложени от Общината 30 000 лева. , защото всичко останало предполагам, че пак е 
наше решение, но то не е взето. Както Ви прочетох решението, ние нямаме решение, 
къде точно ще бъде. Ако така разсъждаваме над думата възстановявам и приемем, че го 
възстановяваме на същото място и в същия вид, тогава можем да приемем, че в тази 
редакция на решението, той може да се намира там. Не знам доколко това е правилно 
юридически и не знам дори лингвистично дали е правилно възстановяване в същия вид, 
защото не е записано възстановяване в същия вид. Така, това са само мои разсъждения. 
Друг желае ли да изрази становище преди да го подложа решението на гласуване?  
Драгомир Петров – общински съветник 
 Аз имам реплика към г-жа Габровска. Значи, Вие не знам какво си спомняте от 
предното заседание, само, че то тогава пак станаха големи дебати. И да сме по-точни ние 
само четем решението, а дебатите бяха точно такива. Местото не можахме да го 
уточним. Дори кмета беше казал за туй, за естакадата, и така остана. Може би не си 
спомняте. Благодаря.  
Петранка Габровска – общински съветник 
 Ако не си спомняме има протокол.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Да, благодаря! Заповядайте г-жо Георгиева. 
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Радияна Георгиева – общински съветник 
 Господин Председател, преди малко казахте, че виждате колизия тук, аз не 
виждам колизия. Тук имаме два паметника, два инициативни комитета. Единия 
инициативен комитет се постара в продължение на много дълъг период от време събра 
средства, всеки помогна с каквото можа и много минимална сума, както казаха тука 
колеги беше отпусната от общинския бюджет за паметника на Васил Левски.  
 Тук имаме друг Инициативен комитет, който както казаха колеги не го знаем кой 
е и изведнъж те искат да правят паметник, добре ние дадохме разрешение – ама дайте ни 
и 30 хиляди лева. Аз мисля, че едни 30 хиляди от бюджета на общината биха могли да се 
изразходват много по-рационално в полза на гражданите, защото това са техни пари и е 
много трудно на всеки ежегодно да си покрива всички данъци и плащания към 
държавата и други институции. Когато нямаме пари за улици, нямаме пари за детски 
площадки, нямаме пари за детски градини градини не знам до колко е обосновано тук и 
там да отиват по 30, по 20, по 10 хиляди лева за нечии инициативи. Така, че когато някой 
има инициатива да си я обмисля добре до колко може да се справи с тази инициатива. 
Ама някой да има инициатива, която друг да плаща, аз не мисля, че е редно. Така че, 
даже за в бъдеще предлагам на този ОбС да вземе едно решение до края на мандата ни 
повече да не се строят паметници в Попово, защото с времето, то Попово ще заприлича 
на едно гробище от паметни плочи и от паметници. Малко грубо звучи изказването ми 
наистина, но, да както в Македония, както каза тук колежката Колева. Наистина много е 
грубо, но аз като млад човек, запозната със съвременните проблеми на хората, които 
всички ние имаме под различни форми и не мисля, че гражданите ги вълнува който и да 
било паметник. Левски си е Левски, Ботев си е Ботев. Имаме и други личности, но 
съгласете се, че в българската история има стотици личности на революционери, 
партизани, учители, лекари и т. н. Ако вземем на всички да правим плочи и паметници и 
бюстове, ще заприличаме наистина на едно гробище. Мисля, че има много по-важни 
неща, които този ОбС трябва да решава от ежедневието на града, на хората, и ако трябва 
нещо да възстановяваме, то нека да е нещо, което да носи полза на всички. Не нещо, 
което да седи ей там и някой от време на време да трябва да почиства. Благодаря. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-жа Георгиева. Г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 

Уважаеми г-н Георгиев, позволете ми чрез Вас да задам един въпрос на 
общинската администрация. Значи общинската администрация внася докладна. Нека 
общинската администрация ни отговори – кой е Инициативния комитет, кой инициира 
това нещо, как се е случило всичко? Значи ние си водиме сега разговори помежду си, г-
жа Петя Габровска изведнъж решава, че трябва да възстанови царя, пък тя беше някъде 
другаде в годините, но това са неща, които се забравят. Нека общинската администрация 
да ни обясни защо внася тази докладна, че ние дадеме ли парите веднъж 30 000 лева, 
значи ние отприщваме всичко да се случва и затова водиме тоя дебат. Гласуваме ли 
30 000 лева почва се монумента, къде ще е, що ще е, решението нашето взето, ама взето 
не както трябва, обаче ние гражданите ще ги ощетим с 30 000 лева. Нека Общината да ни 
обясни, кой е Инициативния комитет, с кого са говорили общинска администрация, 
какво се е случило, кое ги е накарало толкова да проявят интерес, че да правим такъв 
монумент? То, това е, то това си струва да го направиме, но да сложиме от едната страна 
Борис, от другата страна да сложиме партизани. Да го направим като в Испания. И да 
запазим историята си. Ама така само изведнъж нещо да правиме, нека да ми отговорят 
общинска администрация, те внасят докладната в края на краищата. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Димитров. Аз само искам да припомня, че имаше г-н Иванов, ако не 
се лъжа на предходното заседание, когато обсъждахме дали да има възстановяване  или 
не, той обясни, но ако желае пак може да обясни. Г-н Иванов, Вие или някой друг, аз не 
виждам г-жа Божанова. Как възникна идеята?  
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Владимир Иванов – секретар на Община Попово 
 Не мога да кажа нищо по различно от това, което казах тогава. И каквото и да 
кажа няма да бъде в контекста на внесеното предложение. Сега, решението е вземато за 
възстановяване на паметника. Според мен беше направено едно предложение от главния 
архитект, от екипа, който е изработил това предложение, което и според мен е спорно. 
Аз не мога да кажа с чиста съвест, че това е моето предложение, че това аз го харесвам, 
което Вие го виждате, но това е мнението на специалистите. Те така са решили. Ако 
виждате, сигурно ще Ви направи впечатление, не става въпрос и за самия паметник, то 
не е точно така. Ние говорим за околното пространство около паметника. Така са решили 
пак казвам специалистите, това е мнение на хора, които разбират от градоустройство. Аз 
не мога да кажа нищо, както и Инициативния комитет няма никакво отношение към 
това, което го виждате и към предложението за тези 30 000 лева. Според архитекта, за да 
бъде разработен и да бъде завършен в този вид, в който виждате са необходими средства, 
които ние изобщо не сме ги планирали, изобщо не сме мислили, че ще трябват толкова 
средства. По отношение на това, което беше споменато, може би косвено г-н Димитров 
Ви отговарям, самата склуптура е изработена и тя е платена изцяло, мисля че сумата е 
9 500 лева от г-н Маргарит Мицев, който при разговорите, които имахме по този въпрос 
и нашето мнение, бяхме аз и кмета на тази среща. Ние казахме, че не искаме да се 
ангажираме с финансови средства или, ако се ангажираме да е с минимални финансови 
средства и тогава г-н Мицев прояви желанието и заяви, че той ще заплати сумата, която е 
необходима за бюста, и тя е около 9 500 лева, близо 10 000 лева. Сега, според мен е 
възможно да бъде възстановен, пак Ви казвам лично мнение г-н Димитров, може да бъде 
възстановен автентичния вид на паметника. Тогава няма да бъдат необходими тези 
средства за решаването в околното пространство, ще отпаднат тези стени, ще отпаднат 
тези там които ги виждате и аз мисля, че исторически най-справедливо би било така – да 
бъде възстановен във вида в който, видях, че имате тук снимки, какъвто е бил навремето.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре, г-н Иванов, това което Вие казвате, мисля че е в унисон с повечето от 
мненията на колегите, но ние ако в случая решим, че трябва да възстановим паметника в 
автентичния си вид нямаме калкулация какво би ни струвало това, така ли е?  
Владимир Иванов – секретар на Община Попово 

За съжаление, няма такъв вариант, но като гледам това, което го виждате Вие 
визуализирано щом искат 30 000 лева, аз смятам, че не повече от 10 или половината сума 
сигурно ще бъде предостатъчна за да бъде възстановен, но това е мое лично мнение, това 
не мога да го потвърдя с документи, така че на Вас остава да вземете наистина решение. 
Според мен бихте могли и да намалите, това което предлага Петя Габровска сумата да не 
бъде 30 000 лева. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Г-жо Георгиева, искате отново реплика, извинявайте г-н Джамбазов, след нея сте 
Вие. 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Искам само да кажа, че ние сме взели решение за възстановяване на паметника, но 
не сме взели решение кога. Та аз предлагам, нали да стане някой ден. Ако ме разбирате 
всички какво искам да кажа. Благодаря.  
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, госпожи и господа общински съветници, 
представители на администрацията, много внимателно слушах дебата до сега, прав сте г-
н Председател, че се измества докладната записка, същността на докладната записка, 
минаваме в един етап на разискване за или против паметника. Може би това е породено 
от актуализацията от намерението на архитекта. Ако не бяха ни предоставили начина, по 
който щеше да изглежда паметника, може би тогава през октомври месец всички щяхме 
да ахнем от изненада. Относно мястото на паметника – това е единствения паметник, 
който е свързан с конкретно събитие, на конкретното място поставен. Решили са го 
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управата през 43-та година и не мисля, че трябва да се променя мястото му. По никакъв 
начин този, както каза г-н Димитров, този паметник не кореспондира с околната среда, 
старите сгради и не кореспондира дори с начина на изграждане на паметници в Попово. 
Дори и паметника на Апостола на свободата се приближава и заимства тази визия за 
изграждане на паметници. Масивния постамент отдолу и отгоре бюста. Не тази колона, 
която са я сложили под него. Относно лебедчето и децата, които играеха в него, когато 
горкото беше със счупена глава години наред как никой не събра пари за него да го 
реставрира, или когато тъне в мизерия в момента, как никои от тези деца, пораснали вече 
и техните родители не скочиха пък да изчистят малко в туй фонтанче? В общи линии, 
това е.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Искам, така в пространството да задам един въпрос. Следващото решение ще бъде 
ли площад „3-ти март“ да се казва площад „Борис ІІІ“ ? 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Както каза г-жа Габровска архитекта присъства на нашата комисия и тогава в 
разговор с него така останах изненадан, че този проект, който на нас ни се предлага в 
момента, този проект вече е изпратен за одобрение в Института за националните 
паметници на културата. Така, че ние в момента не знаем какво решаваме. Това, той го 
каза. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре г-н Джамбазов. Между другото това от законова гледна точка възможно е 
да е законосъобразно, но дали е съобразено с нашите искания, защото  ….не знам на 
базата на наше решение вероятно Кметът го е възложил. Моля за тишина.  
Николай Черкезов – общински съветник 
 И понеже си задаваме риторични въпроси, аз питам, кой гласува това решение за 
възстановяване на паметника, защото като слушам всички сме против, ама сега. Та, 
колеги, хайде да мисли по внимателно когато вземаме решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

За – 24, против – 2. Колеги, двама човека са били само против и двама въздържали 
се. Така, че по-голямата част от.., добре, ясно, изместихме същността на дебата. Желае 
ли още някой да каже нещо по тази докладна преди да пристъпим към гласуване? 
Виждам, че мненията са доста противоречиви, и те не са по същество, въпреки, че и по 
същество има и за парите и по отношение на местото, и по отношение на визията и 
мисля, че все пак трябва да вземем някакво решение. Добре, че стана дебата, защото ако 
не бяхме ги изговорили всичките тези неща мисля, че по-лошо щеше да стане. Това е по-
правилния вариант. А пък какво решение ще вземем от Вас зависи. Г-н Георгиев 
заповядайте. 
Евгений Георгиев – общински съветник  

Аз искам да предложа тази точка да се гласува поименно и тогава ще си проличи 
кой как е гласувал на комисиите и сега. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре. Тя според основанията е поименно. Между другото ние г-н Георгиев в 
момента не гласуваме да има ли паметник или не, и как да изглежда, а гласуваме 
актуализация на бюджета. Само внасям пояснение, защото ние дебата го изместихме 
много в страни от точката.  
Евгений Георгиев – общински съветник  

Ние като гласуваме актуализация на бюджета, значи сме и съгласни за паметника.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре. Преминаваме към гласуване. Всъщност, имаше едно предложение на г-жа 
Габровска по същество в решението. Г-жо Габровска, още веднъж, ако може. 
Петранка Габровска – общински съветник 
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 Аз, искам да предложа да гласуваме сумата от 15 000 лева, като как да го 
формулирам не знам, за възстановяване на същото място, но с промяна на визията, да 
бъде в автентичен вид. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Не можем в тази точка, единствено можем да променим сумата, нищо друго, като 
никакво друго не можем да включим в бюджета. Ние в момента актуализираме бюджета, 
има от къде се взема, къде отива. Нищо повече не можем да включим в решението. 
Добре все пак има направено предложение за намаляване на сумата от 30 на 15 000 лева.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 ……………кои са поименно в този Инициативен комитет………./ общинският 
съветник не говори на микрофон/ 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Може ли някой да отговори на този въпрос, аз не мога да отговоря.  
Владимир Иванов – секретар на Община Попово 
 Сега, в мен го нямам списъка на членовете на Инициативния комитет, затова не 
Ви отговорих г-н Димитров по-рано. Председател на Инициативния комитет е Кмета на 
Общината д-р Веселинов. Членове са представители на различни сфери на обществено 
икономическия живот, хора от Военното министерство, зам. директора на Националния 
военно исторически музей, генералите не мога да ги изредя всички, представители на 
обществени организации. Съжалявам, че в момента просто не мога да прочета целия 
списък. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре, ок, разбрахме.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 И като чухме, че има такъв състав този инициативен комитет, с такива големи 
хора, генерали, професори, министри, те нямат ли пари да си свършат сами, да си 
напълнят касичката, та трябва общината да им дава пари?  
Румен Димитров – общински съветник 

Аз предлагам 10 или 15 минутна почивка. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре, обявявам 15 минутна почивка.  
Моля за проверка на кворума. Уважаеми колеги имаме кворум – 26 човека можем 

да продължим заседанието. Има предложение постъпило от вносителя. Г-жо Божанова, 
заповядайте. 
Инж. Милена Божанова – зам. Кмет на Община Попово 
 Благодаря г-н Председател. Госпожи и господа общински съветници, пред вид 
дискусията, която протече и неизяснените въпроси относно изграждането на паметника, 
или възстановяване, и аз вече се обърквам, оттеглям докладната записка за актуализация 
на бюджета. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

В такъв случай, след като беше оттеглена тази докладна, няма да се взема 
решение преминаваме нататък. Да, може да се оттегли, направен е дебата, не е взето 
решение. Идеята беше да се чуе този дебат, да се видят къде са проблемите, мисля, че 
станаха ясни. След като се изясним.  
 
Така, преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. 
Вносител: д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 
 
 Господин Георгиев, в каква връзка. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
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 Имам процедура. Правилно г-жа Божанова след дебата оттегли, но аз предлагам 
да има референдум или дебат най-малкото в Дома на културата във връзка с това. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре, това е инициатива, която с Вас, включително и като Председателски съвет 
можем да инициираме, така че това е идея на по-следващ етап. Благодаря Ви, аз също се 
солидализирам и съм готов да го направим. Моля колеги за тишина.  
Преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 
периода 01.04.2017 г. до 30.06.2017 г. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и 
бюджет, местни данъци и такси“. 
Сюлейман Лешков – общински съветник  
 Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане 
решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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 01.04.2017 г. - 30.06.2017 г., в размер на 160,00 лв.  
 
 Въпроси, няма. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, 
моля да гласува. 
 
Гласуваме ЗА: 
 
   ЗА         -        28 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 299       
 

 
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 01.04.2017 г. - 30.06.2017 г., в размер на 160,00 лв.  
 
 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
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4.Предложение за включване на ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово, ОУ„ Св. 
Климент Охридски“, град Попово, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово, ОУ „Отец 
Паисий”,  с. Водица, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево, ОУ „Христо 
Ботев“, с. Ломци, ОУ „Христо Ботев“, с. Садина, ОУ „ Антон Страшимиров“, с. 
Светлен  и ОУ „ Васил Левски“, с. Славяново в списъка на средищните училища и 
ДГ „Слънце“, град Попово за средищна градина и ДГ „Зарайск“, с. Зараево с 
групите в село Зараево, село Ломци, село Светлен за част от средищна  детска 
градина на групата в с. Ломци. 
Вносител: д-р 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 в пълен състав с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение по 
точка 4 от дневния ред.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, процедура ли?  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Чл. 94 от нашия Правилник гласи „Вносителят на проекта за решение може да го 
оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието“. Така, че втора точка просто 
нарушавате правилника. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 До гласуване на Дневния ред. Добре, какво предлагате сега?  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Поименно гласуване, така както си е реда.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Може ли някой от юристите да ни светне, защото това не е сегашна практика г-н 
Димитров, имаме нееднократно оттегляне след направени дебати.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Вие нарушавате правилника, казвал съм го много пъти. Правилника, който ние 
сами сме си приели.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре, вземаме решение, да не вземаме решение, че нямаме решение по тази 
точка. Така съгласни ли сте като формулировка?  
 Нека си продължим по тази точка и после ще се върнем към т. 2. 
 Зачитам Ви проекта за решение по тази точка: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл .53, 
ал. 5 от ЗПУО  във връзка с чл. 3, ал. 1 от ПМС 128/29.06.2017 г. за определяне на 
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища 
,Общинският съвет 

РЕШИ 
 
 Общински съвет Попово предлага: 
 
           1.  За включване в списъка на средищните училища на следните училища от 
община Попово: 
                  - ОУ„ Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово;  
                  - ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Попово;  
                  - ОУ„ Любен Каравелов“, гр. Попово; 
                  - ОУ ”Отец Паисий” с.Водица; 
                  - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево; 
                  - ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци; 
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                  - ОУ„ Христо Ботев“, с. Садина; 
                  - ОУ „Антон Страшимиров“, с. Светлен; 
                  - ОУ „Васил Левски“,  с. Славяново; 
             2. За включване в списъка на средищните детски градини от община Попово: 
                  - ДГ „Слънце“, град Попово. 
             3. За включване в списъка на средищните детски градини като част от 
средищна детска градина от община Попово: 
                  - ДГ „Зарайск“, групата в село Зараево - за част от средищна детска градина; 
                  - ДГ „Зарайск“, групата в село Ломци - за част от средищна детска градина; 
                  - ДГ „Зарайск“, групата в село Светлен - за част от средищна детска градина. 
 
 
 Въпроси има ли? Въпроси? Ако няма преминаваме към гласуване. Гласуването е 
явно. Който е съгласен с направеното предложение за решение моля да гласува.  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА         -        27 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 300     
               

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл .53, 
ал. 5 от ЗПУО  във връзка с чл. 3, ал. 1 от ПМС 128/29.06.2017 г. за определяне на 
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища 
,Общинският съвет 

РЕШИ 
 
 Общински съвет Попово предлага: 
 
           1.  За включване в списъка на средищните училища на следните училища от 
община Попово: 
                  - ОУ„ Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово;  
                  - ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Попово;  
                  - ОУ„ Любен Каравелов“, гр. Попово; 
                  - ОУ ”Отец Паисий” с.Водица; 
                  - ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево; 
                  - ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци; 
                  - ОУ„ Христо Ботев“, с. Садина; 
                  - ОУ „Антон Страшимиров“, с. Светлен; 
                  - ОУ „Васил Левски“,  с. Славяново; 
             2. За включване в списъка на средищните детски градини от община Попово: 
                  - ДГ „Слънце“, град Попово. 
             3. За включване в списъка на средищните детски градини като част от 
средищна детска градина от община Попово: 
                  - ДГ „Зарайск“, групата в село Зараево - за част от средищна детска градина; 
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                  - ДГ „Зарайск“, групата в село Ломци - за част от средищна детска градина; 
                  - ДГ „Зарайск“, групата в село Светлен - за част от средищна детска градина. 
 
 
В такъв случай връщаме се на предходното решение по точка 2. 
 Тъй като юристите отидоха да се справят с Правилника. Добре, няма значение, 
приемаме, аз предлагам като предложение за решение – Решаваме, че по тази точка 
нямаме становище, нямаме решение. Отлагаме гласуването на тази точка за следващо. 
Формулировка на решението: Отлагаме гласуването по тази точка за следващо заседание 
след като направим обществено обсъждане.  
 Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 Предложение за решение, което формулирах току що. Г-н Черкезов. 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Ако се върнем към дебата имаше първо предложение от г-жа Габровска. Второ 
предложение за изменяне на решението. Ако ще се връщаме към дебата да си спазваме 
процедурата и да вървим по ред. И има и официално предложение от вносителя. Ако 
трябва да спазваме Правилника първо подлагаме предложенията по реда на 
постъпването им – предложението на г-жа Габровска, Вашето предложение и накрая 
това на вносителя.  
Петранка Габровска – общински съветник 
 При създалата се ситуация, аз оттеглям моето предложение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Така, има направено предложение, което да замести всички решения по сега 
съществуващата докладна. Отпадат старите предложения за решения в докладната и 
вземаме решение да се отложи решението по тази точка докато не се направи 
обществен дебат. 
 Така съгласни ли сте. Така приемаме ли го предложението? Който е съгласен с 
това предложение, моля да гласува. 
  
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА         -        26 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      2 
  
Решението се приема ! 
 
 
 С 26 гласа ЗА и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ това решение се приема като решение 
по точката, за да не го отлагаме. Г-н Димитров, благодаря за направената забележка ще 
го имаме предвид от тук насетне, или най-малкото ще проверим дали в Правилника няма 
друга вероятност да бъде оттеглена точката. Може да има и други, не сме готови в 
момента юридически.  
 
Взетото решение по точка 2 от Дневния ред е: 
 

РЕШЕНИЕ № 298                      
 

 
След проведени дискусии, Общинският съвет 
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РЕШИ 
  
 Да се отложи решението по тази точка докато не се направи обществен дебат. 
 
 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 
Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Предложение за включване на ОУ ”Отец Паисий” с. Водица, ОУ „Христо Ботев”, 
с. Садина и ОУ „ Васил Левски”, с. Славяново в списъка на защитените училища и 
ДГ „Зарайск” с. Зараево, група село Ломци за защитена част от детска градина. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на община Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“.  
Илиян Станчев – общински съветник 
 Единодушно с пет гласа ЗА  комисията подкрепя проекта за решение по точка 5 
от дневния ред.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам Ви проекта за решение по тази точка: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54, 
ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО във връзка с чл. 5, ал. 1 от ПМС 121/23.06.2017 г. за приемане 
на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и 
на условия и ред за тяхното допълнително финансиране Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
 Общински съвет Попово предлага за определяне със статут на защитени училища 
ОУ ”Отец Паисий” с.Водица, ОУ „Христо Ботев“, с.Садина и ОУ „Васил Левски“, 
с.Славяново, както и включването им в списъка със защитени училища и ДГ „Зарайск“, 
с.Зараево, група, село Ломци за защитена част от детската градина. 
 
 Имате думата за въпроси. Имаме ли  въпроси? Не виждам. Ако няма преминаваме 
към гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да 
гласува. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 301                       
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54, 
ал. 1 и ал. 2 от ЗПУО във връзка с чл. 5, ал. 1 от ПМС 121/23.06.2017 г. за приемане 
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на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и 
на условия и ред за тяхното допълнително финансиране Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
 Общински съвет Попово предлага за определяне със статут на защитени училища 
ОУ ”Отец Паисий” с.Водица, ОУ „Христо Ботев“, с.Садина и ОУ „Васил Левски“, 
с.Славяново, както и включването им в списъка със защитени училища и ДГ „Зарайск“, 
с.Зараево, група, село Ломци за защитена част от детската градина. 
 
 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и 
учениците в община Попово 2017-2018 година (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 
предучилищното и училищното 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 комисията подкрепя докладната записка.  
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 за 
приемане на Общинската стратегия.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги, Стратегията Ви е раздадена на диск, мисля сте се запознали с нея, така че 
предлагам проект за решение: 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 2 от ЗПУО,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и 
учениците в община Попово 2017-2018 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за 
предучилищното и училищното образование). 

   Приложение:  Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на 
децата и учениците в община Попово 2017-2018 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за 
предучилищното и училищното образование). 
 
 Имаме ли въпроси по отношение на Стратегията или всичко е изяснено в 
комисиите. Добре. Ако няма преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така 
направеното предложение за решение, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   28 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
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Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 302                       
 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 2 от ЗПУО,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и 
учениците в община Попово 2017-2018 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за 
предучилищното и училищното образование). 

    
Приложение:  Проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на 
децата и учениците в община Попово 2017-2018 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за 
предучилищното и училищното образование). 
 
 
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на «МБАЛ-Попово» ЕООД 
гр. Попово.  
Вносител: Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия няма изразено ясно становище – имаме два ЗА и два ПРОТИВ.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Предложението за решението по тази точка има следния вид:  
 

На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл. 1, чл. 2 и чл. 3 от Наредба 
№ 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението 
на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2 от  ЗМСМА 
предлагам Общински съвет – гр.Попово да вземе следното  
                                                                    Р Е Ш Е Н И Е: 
 
1.Обявява конкурс за възлагане управлението на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр.Попово  на три 
етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, както 
следва: 
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І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително 
обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите.  
1.1. Обект на конкурса: 
Избор на управител на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр. Попово. 
1.2.Изисквания към кандидатите:  
До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:  
- да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно 
дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-
квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна 
и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по 
чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, 
или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" 
по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.  
1.3.Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени: 
В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Деловодството на Община Попово - „Център за административно обслужване и информация”,  
гр. Попово, ул.“Александър Стамболийски” №1 следните документи:  
- заявление за участие в конкурса;  
- документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;  
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;  
- медицинско свидетелство;  
- свидетелство за съдимост;  
- автобиография;  
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 
В деня на конкурса кандидатите следва да представят оригинал на следните документи за 
справка: 
- Документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;  
- Трудова (служебна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж.  
1.3.1.На основание чл. 7 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, за участие в конкурса се 
подава заявление към което се прилагат два отделни плика, както следва: 
- плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с 
изискванията за участие; 
- плик № 2 съдържа програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен 
период. 
Пликовете №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в 
специален регистър по реда на тяхното постъпване. 
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
датата и часа на приемането му. 
1.3.2.Общински съвет – гр. Попово задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от кандидатите за 
участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание 
на персонала.  
1.4. Теми предмет на събеседването: 
1.4.1. Приоритети и задачи на лечебното заведение в съответствие с националната здравна 
политика; 
1.4.2. Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на лечебните 
заведения; 
1.4.3. Повишаване качеството на медицинското обслужване. 
1.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
- 31.08.2017г. / четвъртък / от 10:00ч. в зала 205 на Общинска администрация – гр. Попово, 
ул.“Александър Стамболийски” № 1  
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2. На основание чл. 5, ал. 1, ал. 2, ал.3 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, Общински съвет – гр.Попово назначава комисия за провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ - ПОПОВО“ ЕООД гр.Попово, както следва:  

-Председател на комисията: Емел Мустафова Расимова – Заместник кмет на Община 
Попово; 

-Секретар: Александър Русев Стефанов – Главен експерт в Дирекция “Обща 
администрация” при Община Попово; 

-магистър по медицина: д-р Ганка Радева Колева – Общински съветник; 
-правоспособен юрист: Добрин Младенов Добрев – Старши юрисконсулт в Дирекция 

“Обща администрация” при Община Попово;  
-Представител на Регионална здравна инспекция ....................................................................               

3. Определя еднократно възнаграждение на членовете на комисията, с изключение на лицата по 
чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, както следва: 
За председател: 70 /седемдесет/ лева; За секретар: 50 /петдесет/ лева; За член: 40 /четиридесет/ 
лева. 
4. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, Общински съвет – 
гр.Попово утвърждава проект на договор за възлагане управлението на “МБАЛ – ПОПОВО” 
ЕООД, съгласно приложение. 
 
 Имате думата за въпроси, становища, мнения, предложения.  
 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, колеги общински съветници, аз просто си правя отвод 
като член на комисията по избор на бъдещ управител на „МБАЛ – Попово“. Значи с 39 
годишиния си стаж в тази болница, имайки предвид сегашното и състояние и дебатите, 
които се водиха преди около месец относно договорните отношения с хирургичното 
отделение и ортопедично в Търговище, мисля, че няма да изразя обективно мнение при 
избора на управител. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на д-р Колева. Да, това е Ваше право естествено да си направите отвод като 
член на комисията, но в такъв случай е добре да заместим Вашето име с някой друг. Имате 
ли предложение кой да участва друг на Ваше место. 
Емел Расимова – зам. кмет на Община Попово 
 Г-н Председател, ако позволите от името на вносителя. Господин Председател, дами и 
господа общински съветници, аз предлагам професор Веселин Борисов Василев. Ако ми 
позволите кратки биографични данни за лицето. Проф. Веселин Василев е д-р по 
медицински науки. Започва медицинската си кариера като лекар в Белоградчик, след това 
асистент, доцент и професор в София и Плевен. Преподавател е по здравна политика в Нов 
български университет. Специализирал здравна политика и здравен мениджмънт във 
Велибритания, Испания и Холандия. Бил е директор на Научния институт по социална 
медицина към Медицинска академия, ръководител на катедра по здравен мениджмънт, зам. 
декан на факултет обществено здраве, по линия Програма ФАР ръководи първия в България 
клиничен курс по здравен мениджмънт. В периода 2008 – 2009 е председател на борда на 
директорите в областните болници Видин и Перник, бил е председател на специализиран 
научен съвет по социална медицина, хигиена, професионални болести и токсикология към 
БАН, научен ръководител на 11 докторски дисертации.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Този човек предлагате да бъде член на комисията на мястото на д-р Колева.  
Емел Расимова – зам. кмет на Община Попово 
 Да, магистър по медицина е изискването. Предлагаме проф. Василев. 
Румен Кьосев – общински съветник 
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 Да попитам предложителя, този човек знае ли? И ще дойде за 40 лева да участва в 
тази комисия?  
Емел Расимова – зам. кмет на Община Попово 
 Да. Разговаряно е с него. Да, ще дойде.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Прекрасен професор. Запознайте ме.  
Емел Расимова – зам. кмет на Община Попово 
 Ще го имаме предвид.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз имам едно предложение и един въпрос имам, ако можете Вие да ми отговорите г-н 
Председател. Първо имам предложение комисията да не бъде от 5 човека, а да бъде минимум 
7, като се включат и общински съветници. В края на краищата постоянно на сесии ни се 
набива – Вие сте принципала на тази болница, пък общински съветници няма да участват в 
избора. Нали, носят се мълви кой ще бъде и т.н. и т.н. сигурно е предрешен въпроса, но този, 
който го предрешава да си носи отговорността. Но имам и един такъв въпрос, който вълнува 
гражданите на Попово, предполагам Вие знаете – д-р Русев подал ли си е оставката? 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да, има подадена оставка д-р Русев като Управител на МБАЛ Попово с тримесечно 
предизвестие. Така, имахте предложение г-н Димитров, комисията да бъде от 7 човека, като 
двамата други са от ОбС. Заповядайте г-н Добрев. 
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми 
г-н Димитров, Вашето искане няма да отговаря на Наредбата за провеждането на конкурсите 
в лечебните заведения, тъй като съгласно чл. 5 ал. 3 Комисията по ал. 1, която е комисията, 
която ще проведе конкурса е в състав от 5 души, от които поне един правоспособен юрист и 
един магистър по медицина. Благодаря Ви за вниманието. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Значи, това в Наредбата е определено – броя на членовете и поне двама от членовете 
като квалификация, като образователен ценз и квалификация.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Тогава да отпаднат двама от членовете и да влязат двама общински съветници. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, да това е Ваше предложение да предлагате промяна, но в момента това 
предложение, което правите разбирам, че е незаконосъобразно и аз няма да го подложа на 
гласуване да бъде комисията от 7 члена. Това беше добро като уточнение, което беше 
направено. 
 А вече има направено предложение за смяна на член на комисията, така че Ваше 
право е да предлагате други. Други въпроси или мнения по отношение на тази докладна?  
 Г-н Димитров, ще направите ли някакво друго предложение или да подложа на 
гласуване предложението, което беше направено. Отвода не се гласува. Предложение беше 
направено от г-жа Расимова.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Вместо уважаемия г-н професор, който не познавам предлагам Димитър Кънев 
Димитров.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Ами магистър ли е, трябва да отговаря на изискванията, освен ако г-н Димитров няма 
здравен мениджмънт, който аз не съм разбрал.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Представител на Здравната регионална инспекция, кой е тука има точки, точки …. 
Емел Расимова – зам. кмет на Община Попово 
 Те си го определят.  
Румен Кьосев – общински съветник 
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 Ами, кой е Александър Русев Стефанов? Ами секретаря, може да бъде заместен от 
Димитър Кънев Дмитров, като толкова държите да има проф. еди кой си. И за да има някаква 
равнопоставеност, г-н Кънев правилно постави въпроса, че ОбС упражнява правата на 
собственик на тази болница и възлага управлението на еди кой си специалист. Ами тук 
имаме само представители на общинска администрация. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Кьосев, доколкото не ме лъже паметта след като бъде избран от комисията той 
трябва да бъде предложен за одобрение от ОбС. Г-н Добрев, прав ли съм? Управителя трябва 
да бъде предложен за одобрение от ОбС, така че ние така или иначе като принципали 
одобряваме или не предложението на комисията.  
Румен Кьосев – общински съветник 

Ама неучастието на общински съветници в комисията ще го остави под съмнение 
взетото решение от комисията.  
Емел Расимова – зам. кмет на Община Попово 

Г-н Председател, няма да си дам отвод като председател на комисията, но колегите от 
ГЕРБ могат да променят и председателя, няма проблем, да предложат друг председател. 
Благодаря.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Тогава директно предлагам за председател Димитър Кънев Димитров, за секретар 
предлагам генерал Гецов.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Това законосъобразно ли е г-н Добрев, да го подложа на гласуване. Да не объркаме 
нещо? Вече не знам. 
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Съгласно изискванията на Наредбата едноличния собственик на капитала, който е 
ОбС Попово определя комисията, като трябва да се спазят изискванията да има един член от 
Регионалната здравна инспекция, един магистър по медицина, един правоспособен юрист. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре. Разбрахме. Значи предложението, което направи г-н Кьосев не е 
незаконосъобразно и аз го подлагам на гласуване. Г-н Кьосев Вие предлагате да уточним : 
председател на комисията да бъде г-н Димитров, който приема и какво друго ген. Гецов за 
секретар на комисията.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 И на мястото на д-р Колева, предложения от г-жа Расимова професор, който не 
познаваме.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Така, има ли други предложения по отношение на решението. Няма. Добре. Да г-н 
Атанасов. 
Бойко Атанасов  - общински съветник 
 Уважаеми дами и господа, много интересна сесия. Бих я оприличил с пародия. И 
искам да използвам този микрофон да се извиня на гражданите от мое име, че аз присъствам 
тук. Искам да задам един въпрос – кое налага външни хора да влизат в комисията, свършиха 
ли тук магистрите лекари и винаги трябва да участваме в казуси, в които наместваме чужди 
лица? Историята на България ясно показва това. Ние като хора поддържащи традицията 
изцяло се присъединяваме към този момент. Външни хора да определят съдбата на 
поповската болница. И ние тук всички стоим, едни с насмешка към повтарям пародията, в 
която участваме, други с безразличие и нехаем за нещо, което е жизнено важно за хората. За 
разлика от паметника на лицето, което беше разисквано преди половин час. Болницата 
наистина е важна за този град и към нея трябва да се обърнем с подобаващо внимание. 
Магистри лекари в Попово има. И те не са на привършване за най-голяма радост след 
всичките опити които беше направена те да бъдат отстранени. Участваме в момента в 
неудобни ситуации, които трудно можем да обясним на жителите на този град. Благодаря 
Ви.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Атанасов. Аз съм длъжен обаче г-н Атанасов да реагирам на 
определението на сесията като пародия. Ако Вие го виждате така,  
Бойко Атанасов  - общински съветник 
 Аз казах моето лично мнение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да, но аз съм длъжен да реагирам, защото ако това е пародия, за тази пародия съм 
виновен аз, с което абсолютно не съм съгласен. Ако някой друг мисли така, заповядайте, не 
знам къде я виждате тази пародия? Къде я виждате тази пародия в случая? Това първо.Второ, 
имаше предложен човек като магистър по медицина от Попово. Г-жа Колева си направи 
отвод. Ако Вие имате друго предложение Ваше право е в момента да го направите, не само 
да правите някакви квалификации. Заповядайте, ако имате предложение направете го, ще го 
подложа на гласуване.  
Бойко Атанасов  - общински съветник 
 Г-н Председателю, ситуацията в поповската болница е създадена по начин, по който 
нито един нормален магистър лекар да се захване с тази задача, който е на територията на 
Попово и добре познава проблемите на същото заведение. Това е проблема. Друг проблем 
няма. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре. Благодаря Ви за определението. Предполагам, че е така. Г-н Димитров? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Предлагам правоспособния юрист да бъде заменен с г-н Гущанов.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Гущанов отсъства и от негово име без негово съгласие, не съм сигурен, той може 
да си даде отвод, така че не съм сигурен, че в момента… 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Ами ние не сме сигурни и за професора. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 За професора сме сигурни. Казаха, че е потвърдил.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 И г-н Гущанов е потвърдил. Аз лично съм говорил с него. Пиша си sms в момента с 
него. Така, че е потвърдил. Или Румен Кьосев тогава. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Г-н Атанасов, в случая пародия ли е? И кой я прави?  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Г-н Председател, да цитирам една древна римска сентенция – думите летят, писаното 
остава. Така, че аз как да имам вяра на уважаемата от мен зам. кмет Расимова?  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Аз ще го подложа на гласуване г-н Гущанов. Въпроса е кой ще поеме отговорността, 
ако той откаже? Поставям въпроса риторичен и го оставям съвсем открит евентуално. Г-жо 
Колева, заповядайте. 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Искам да напомня, че винаги, когато се е касаело за интересите на болницата, г-н 
Гущанов си е правил отвод, майка му е в договорни отношения с болницата, които не са 
трудов договор, а друг вид договор. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 За това става дума. Аз няколко пъти натъртвам на това, но г-н Димитров настоява и аз 
няма как да не го подложа. Какво се случва, при условие, че  подаде декларация за конфликт 
на интереси и не участва в комисията. Комисията няма да бъде комплектована и няма да 
може да се проведе конкурса заради това предложение г-н Димитров. Заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, аз няма да участвам в тая комисия, просто изчаках да видя 
за ен-ти път нарушаването на Правилника, защото Вие за да водите някакъв дебат с нас 
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трябва да предадете председателството на зам. председател и тогава да изразявате личното 
си мнение. А Вие две години подред на всички сесии говорите, решавате си, спорите си с нас 
без да спазвате Правилника, за сетен път нарушавате днес Правилника. Благодаря Ви.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Димитров за забележката. Аз не съм на това мнение. Аз искам това, 
което подложа на гласуване да бъде законосъобразно. Затова водим този диалог. Виждате, че 
има подробности, които … това е процедура, това не е решение, което изразявам или 
становище. Това е процедура. Това си е чиста процедура, поне аз така мисля. Така, г-н Гецов 
заповядайте.  
Гецо Гецов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-жи зам. кметове, уважаеми госпожи и господа 
общински съветници, за да прекратим тези разисквания аз предлагам, тук има един достоен 
юрист г-н Кьосев, той да бъде представител на ОбС в тази комисия. Г-н Добрев го уважавам 
като юрист на общината. Нека бъде така добър да се оттегли, за да прекратим всичко това и 
наистина да се реши въпроса. Благодаря за вниманието. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Гецов. Сега, искате ли да обобщим предложенията за да знаем кого 
да подложим на гласуване.  
 Г-н Кьосев, Вие предложихте г-н Димитров като председател на комисията. Г-н 
Димитров си направи отвод. Разбрах ли правилно г-н Димитров?  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Правилно сте разбрали. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да бъдем точни. Казахте, че няма да участвате, но не си направихте отвод. Да 
приемаме ли това за отвод или не.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Приемайте го за отвод. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре. Второто предложение на г-н Кьосев беше за секретар да бъде г-н Гецов. Това 
ще го подложа на гласуване. И другото предложение на г-н Гецов като правоспособен юрист 
да бъде г-н Румен Кьосев в комисията. Така. Това също не е незаконосъобразно, така че ще 
го подложа на гласуване. Имаме ли други предложения? Нямаме. 
 В такъв случай подлагам на гласуване предложението на г-н Кьосев в Комисията по 
избора 
Николай Черкезов – общински съветник 
 Първо е предложението на г-жа Расимова. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Да. Предложението на г-жа Расимова, за смяната на д-р Колева с проф. Веселин 
Василев. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   18 
   ПРОТИВ   -     1  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     7 
  
Предложението се приема ! Представител като медицинко лице – магистър по 
медицина е проф. Веселин Борисов Василев.  
 
 Продължаваме с предложението на г-н Кьосев за секретар на комисията – г-н 
Гецов, който да замени Александър Русев Стефанов – гл. експерт в дирекция Обща 
администрация.  
 Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува.  
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ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   14 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    13 
 
 
Предложението се приема. Като секретар ще бъде г-н Гецов на комисията.  
 
 И второто предложение г-н Румен Кьосев да бъде юрист на мястото на Добрин 
Добрев – старши юрисконсулт в дирекция Обща администрация. Който е съгласен моля да 
гласува:  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   13 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    13 
 

Има негласувал ли. Г-н Кьосев не гласува, така ли? Има и такава опция да не 
гласувате сам за себе си. Вие решавате. Понеже нямаме решение, подлагам на прегласуване 
това второ предложение.  
 Който е съгласен г-н Кьосев да участва като юрисконсулт в комисията моля да 
гласува: 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   14 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    13 
 
Предложението се приема. Г-н Кьосев замества г-н Добрев в комисията. 
 
 В такъв случай комисията придобива следния състав:  

-Председател на комисията: Емел Мустафова Расимова – Заместник кмет на 
Община Попово; 

-Секретар: Гецо Стойчев Гецов – общински съветник; 
-магистър по медицина: проф. Веселин Борисов Василев 
-правоспособен юрист: Румен Георгиев Кьосев – общински съветник;  
-Представител на Регионална здравна инспекция – те ще си го определят, ние 

нямаме глас там.  
Това е съставът на комисията, която ще определи бъдещият Управител на МБАЛ 

Попово ЕООД.  
Така, колеги, ако няма други предложения, които да гласуваме, трябва да 

гласуваме като цяло решението за обявяване на конкурс. Повече няма да го чета като 
цяло. Гласувахме само промените в комисията, така че в момента подлагам на гласуване 
като цяло решението по тази докладна. 

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

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

 
РЕШЕНИЕ №  303                       

 
На основание чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл. 1, чл. 2 и чл. 3 от 

Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл.21, ал.1, т. 23 и 
ал.2 от  ЗМСМА,  Общинският съвет 

РЕШИ 
1.Обявява конкурс за възлагане управлението на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр.Попово  на три 
етапа, съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда 
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, както 
следва: 

І етап - проверка на съответствието на представените документи с предварително 
обявените изисквания към кандидатите;  

ІІ етап - представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на лечебното 
заведение за тригодишен период;  

ІІІ етап - събеседване с кандидатите.  
1.1. Обект на конкурса: 
Избор на управител на “МБАЛ – ПОПОВО” ЕООД гр. Попово. 
1.2.Изисквания към кандидатите:  
До участие в конкурса се допускат кандидати, които отговарят на следните изисквания:  
- да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно 
дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-
квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна 
и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по 
чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 
- да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, 
или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен "магистър" 
по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност; 
- да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен 
ако са реабилитирани.  
1.3.Необходими документи, мястото и срока, в който да бъдат подадени: 
В 30-дневен срок от публикуване на обявата за конкурса, кандидатите да представят в 
Деловодството на Община Попово - „Център за административно обслужване и информация”,  
гр. Попово, ул.“Александър Стамболийски” №1 следните документи:  
- заявление за участие в конкурса;  
- документ, удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;  
- копие от трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж;  
- медицинско свидетелство;  
- свидетелство за съдимост;  
- автобиография;  
- програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 
В деня на конкурса кандидатите следва да представят оригинал на следните документи за 
справка: 
- Документ удостоверяващ завършена степен на образование и квалификация;  
- Трудова (служебна) книжка или друг документ, удостоверяващ трудов стаж.  
1.3.1.На основание чл. 7 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, за участие в конкурса се 
подава заявление към което се прилагат два отделни плика, както следва: 
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- плик № 1 съдържа необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с 
изискванията за участие; 
- плик № 2 съдържа програма за развитието и дейността на лечебното заведение за тригодишен 
период. 
Пликовете №1 и №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в 
специален регистър по реда на тяхното постъпване. 
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, 
датата и часа на приемането му. 
1.3.2.Общински съвет – гр. Попово задължава настоящия управител на лечебното заведение, 
незабавно след публикуване на обявата за конкурса, да предостави за ползване от кандидатите за 
участие в конкурса документи относно структурата, бюджета, числеността и щатното разписание 
на персонала.  
1.4. Теми предмет на събеседването: 
1.4.1. Приоритети и задачи на лечебното заведение в съответствие с националната здравна 
политика; 
1.4.2. Степен на познаване на нормативната уредба, регламентираща дейността на лечебните 
заведения; 
1.4.3. Повишаване качеството на медицинското обслужване. 
1.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 
- 31.08.2017г. / четвъртък / от 10:00ч. в зала 205 на Общинска администрация – гр. Попово, 
ул.“Александър Стамболийски” № 1  
2. На основание чл. 5, ал. 1, ал. 2, ал.3 и чл. 6 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за 
лечебните заведения, Общински съвет – гр.Попово назначава комисия за провеждане на 
конкурса за възлагане управлението на „МБАЛ - ПОПОВО“ ЕООД гр.Попово, както следва:  

-Председател на комисията: Емел Мустафова Расимова – Заместник кмет на Община 
Попово; 

-Секретар: Гецо Стойчев Гецов – общински съветник; 
-магистър по медицина: проф. Веселин Борисов Василев 
-правоспособен юрист: Румен Георгиев Кьосев – общински съветник;  
-Представител на Регионална здравна инспекция ....................................................................               

3. Определя еднократно възнаграждение на членовете на комисията, с изключение на лицата по 
чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, както следва: 
За председател: 70 /седемдесет/ лева; За секретар: 50 /петдесет/ лева; За член: 40 /четиридесет/ 
лева. 
4. На основание чл. 3, ал. 3 от Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на 
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по ЗЛЗ, Общински съвет – 
гр.Попово утвърждава проект на договор за възлагане управлението на “МБАЛ – ПОПОВО” 
ЕООД, съгласно приложение. 
 
Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Актуализация на Подробен устройствен план – план за регулация и 
застрояване за преструктуриране на ЖК «Младост» гр. Попово. 
Вносител:  инж. Милена Божанова - зам. кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 По т. 8 комисията подкрепя проекта за решение единодушно.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Зачитам Ви проекта за решение :  
  

На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от Закона за 
устройство на територията, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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1. Общински съвет Попово одобрява актуализация на Подробен 

устройствен план – план за регулация и застрояване за преструктуриране 
на ЖК „Младост“,  гр. Попово, план схеми на инженерната 
инфраструктура: водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и 
телефонизация, газоснабдяване, план-схема комуникация и обществено 
обслужване, план-схема рекреация и зелена система. 

 
Приложение: копие от ПУП-ПР и ПЗ 

 
 Имате ли въпроси?  
Никола Джамбазов – общински съветници 
 Аз имам един въпрос относно, понеже не ми стана ясно, не я разглеждахме тази 
докладна записка на нашата комисия, любопитно ми е защо южната част на този кв. 
Младост, южната граница не минава по ул. „Каломенска“, а по ул. „Люляк“, под 
Керамичния техникум, общежитията, и изведнъж по оградите на хората? А на всякъде 
другаде е само на главни улици? Това ми е любопитно, просто проявявам любопитство.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Има ли кой да отговори на въпроса? 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Въпроса е засягат ли се имоти на хората?  
Нели Петрова – общинска администрация 
 Не, не се засягат. 
Никола Джамбазов – общински съветници 
 А защо не минава по главна улица, например по „Каломенска“ , в западна посока 
до Керамична фабрика да е южната граница на квартала, а се използват оградите.  
Нели Петрова – общинска администрация 
 Не, никъде не се използват огради …………… 
Никола Джамбазов – общински съветници 
 Ето тук долу в плана, който е даден южната граница е до Керамичния техникум, 
сегашните общежития и след това границата минава по границата на имотите на първа 
линия на „Каломенска“ . Ако това не ме лъже тук границата минава тук нали? Не се 
използва улица. 
Нели Петрова – общинска администрация 
 Това е линията на застрояване, което гледате, а не улицата. Червеното, 
прекъснатото, което гледате е линия на застрояване.  
Никола Джамбазов – общински съветници 
 На застрояване?  
Нели Петрова – общинска администрация 
 Винаги има линия на застрояване. При това линията на застрояване за кв. 
Младост. Отстрани има легенда.  
Никола Джамбазов – общински съветници 
 Тук пише обхват за проекта на ПУП.  
Нели Петрова – общинска администрация 
 Това обхваща целия ПУП. Това не е линията на квартала. Км. Младост е част от 
града, няма как има граница. Тя обхваща ПУП само.  
Никола Джамбазов – общински съветници 
 Да, благодаря, казах пак въпроса беше любопитен само за мене.  
Нели Петрова – общинска администрация 
 Не се засягат интересите на хората. Не.  
Никола Джамбазов – общински съветници 
 Благодаря за изчерпателния отговор.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Имаме ли други въпроси? Не виждам. В такъв случай приемаме, че всичко е 
изяснено. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така направеното 
предложение за решение, моля да гласува: 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   26 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 304                       
 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 11 от ЗМСМА и чл. 129 ал. 1 от Закона за 

устройство на територията, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет Попово одобрява актуализация на Подробен 
устройствен план – план за регулация и застрояване за преструктуриране 
на ЖК „Младост“,  гр. Попово, план схеми на инженерната 
инфраструктура: водоснабдяване и канализация, електроснабдяване и 
телефонизация, газоснабдяване, план-схема комуникация и обществено 
обслужване, план-схема рекреация и зелена система. 

 
Приложение: копие от ПУП-ПР и ПЗ 
 

 
Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  
9.Учредяване право на пристрояване на жилищна сграда с идентификатор 
57649.503.2747.1 по кадастрална карта на гр. Попово, ул.„Бенковска” № 38.   
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия няма категорично решение, тъй като има два ЗА и два 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ .  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 В такъв случай зачитам проекта за решение по тази докладна: 
 

На основание чл. 38, ал .2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,  ал. 2, чл. 49, ал. 1 от 
НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
        1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на  
пристрояване към жилищна сграда с идентификатор 57649.503.2747.1 по кадастрална 
карта на гр.Попово, ул.„Бенковска” № 38, за изграждане на пристройка с площ 19.85 
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кв.м. в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2747 по КК на гр.Попово, собственост 
на Общината по АОС 13127 на Бона Йорданова Петкова, Пенка Стоянова Петкова, 
Иванка Стоянова Веселинова и Людмил Димитров Веселинов.  
        2. Одобрява цена от 675 лева за правото на  пристрояване. 
        3.Сключването на договор за учредяване на право пристрояване да стане след 
извършване на всички дължими плащания. 
 
 Имате думата за въпроси.  
 
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Господа, приветствам винаги, когато се строи. Моето лично становище е в подкрепа 
на тази докладна. Имам само един технически въпрос. Защо докладната записка е от д-р Л. 
Веселинов, а пък е подписана от зам. кмет, съгласно заповед № , изпълнява тази длъжност 
кмет в момента.  
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Г-н Председател, госпожи и господа общински съветници, господин Атанасов, искате 
ли да се върнем и да разгледаме и други докладни? Всички докладни, които са по дневния 
ред, включени в Дневния ред, например по точка 6 и да видим там – от кого е докладната и 
кой е подписал докладната от името на вносителя? И защо пък тогава не възникна този 
въпрос? Напълно нормално е. Така е утвърдена практиката, като подписвам и други 
документи и договори на общината, изписва се лицето титуляр, избрано с решение еди кое 
си, да точно така е, за кмет – чрез зам. кмет. Има заповед за заместване. ЗМСМА какво казва 
? За времето на отсъствие кмета на общината определя заместник кмет, който го замества. 
Нали така? Може и да си поспориме.  
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Г-жо Божанова, нищо тенденциозно няма в моя въпрос. Спонтанно възникна точно за 
тази докладна.  
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Няма лошо.  
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Шеста просто съм я пропуснал. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Други въпроси има ли? Д-р Георгиев, заповядайте. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 По принцип, г-н Председател, зам. кметове, колеги, аз съм съгласен със 
строителството и подкрепям, но мен ме интересува има ли други собственици в нашата 
община, които ползват общинска земя, както тук е обособено, жилищната сграда е 
построена с отстъпено право на строеж, въведена в експлоатация 15.01.1992 г., поземлен 
имот с идентификатор по кадастрален план на Попово, интересува ме отдел 
Строителство нека да направят справка на всички други граждани за да може и тях да ги 
предупредим и да им удовлетворим молбите. Може би те не знаят, че имат право чрез 
ОбС на общинска земя по този начин не може само на единия да дадем, пък на други да 
не им дадем. Това ми е въпроса. Има ли други общински имоти, които, построени 
сгради, които ползват общинска земя? Аз съм ЗА и подкрепям, но трябва да видим и 
другите граждани. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Заповядайте г-н Добрев да отговорите, ако е възможно на въпроса. 
Добрин Добрев – старши юрисконсулт при Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, по принцип за да бъде учредено 
право на пристрояване, трябва първо да е било учредено право на строеж. Няма как да 
пристрояваш нещо към съществуваща постройка, ако не е учредено право на строеж. 
Относно въпроса Ви, има много други граждани, които са си построили имотите, на 
общинска земя. Земята е общинска, имота е техен. Както например при жилищните 
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блокове. И за да искаш да пристроиш нещо на общинска земя след като вече ти е било 
отстъпено право на строеж, такъв е реда. А реда е описан в закона, до Вас г-н Кьосев ще 
Ви каже, че незнанието на закона не е оправдание, той е обнародван в ДВ, публикуван е. 
Всеки, който иска да строи по някакъв начин идва в общината и му се разясняват правата 
и реда по който трябва да постъпи. Благодаря Ви за вниманието.  
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Значи по този начин трябва да има и много други. 
Добрин Добрев – старши юрисконсулт при Община Попово 

Извинявайте, че се намесвам – има много други такива собственици. Всеки, който 
има някаква постройка, която е построил върху общинска земя и иска да надстроява или 
пристроява, той подава заявление до общината така или иначе. Визи за проектиране, 
разглеждане на инвестиционни проекти, при промяна на ПУП или част от тях, 
комплексни разрешителни за инвестиционна инициатива се одобряват от общината 
,когато са ІV, V и VІ категория, каквито са повечето от сградите, в които обикновените 
граждани искат да строят и пристрояват. Така, че това е една стандартна практика 
уредена с годините, уредена със Закона за устройство на територията и Закона за 
общинската собственост и абсолютно не се нарушава правото на нито един гражданин 
да участва, стига да иска да строи и да пристроява.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Добрев. Аз мисля, че стана ясно на всички. То винаги е било така 
бе д-р Георгиев, не знам кого трябва да предупреждаваме. Има ли други въпроси по 
докладната? Няма. Преминаваме към гласуване по тази точка.  

 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 305                         
 

На основание чл. 38, ал .2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 46,  ал. 2, чл. 49, ал. 1 от 
НРПУРОИ и чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
        1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на  
пристрояване към жилищна сграда с идентификатор 57649.503.2747.1 по кадастрална 
карта на гр.Попово, ул.„Бенковска” № 38, за изграждане на пристройка с площ 19.85 
кв.м. в поземлен имот с идентификатор 57649.503.2747 по КК на гр. Попово, собственост 
на Общината по АОС 13127 на Бона Йорданова Петкова, Пенка Стоянова Петкова, 
Иванка Стоянова Веселинова и Людмил Димитров Веселинов.  
        2. Одобрява цена от 675 лева за правото на  пристрояване. 
        3.Сключването на договор за учредяване на право пристрояване да стане след 
извършване на всички дължими плащания. 
 
 
Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
10. Откриване на процедура за безвъзмездно придобиване на право на собственост 
чрез дарение на имот – хотелски комплекс „Антола“ гр. Попово с идентификатор 
57649.503.2129 по кадастралната карта на гр. Попово. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

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

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

Нашата комисия с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за 
решение да стане решение.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на секретаря на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Нашата комисия отново няма ясно решение. С два гласа ЗА и два ПРОТИВ не 
подкрепя проекта.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря. Зачитам проекта за решение, след което ще го обсъдим: 
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Попово,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
  

Възлага на кмета на Община Попово да предприеме съответните действия за 
безвъзмездно придобиване на право на собственост чрез приемане на дарение по опис на 
хотелски комплекс „Антола” гр. Попово с площ от 970 кв.м. – ПИ с идентификатор 
57649.503.2129 по кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. 
Попово, находящ се в част от УПИ III от кв.104 по действащия регулационен план на гр. 
Попово.  
 
 Имате думата за въпроси. Имаме ли? Да, г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз искам преди гласуването на тази точка да напомня на колегите, това което в 
началото на сесията казах преди гласуването на дневния ред относно този хотелски 
комплекс върви прокурорска преписка. Сега,  до какво решение ще стигнат прокурорите, 
също проверка се извършва от Областна дирекция на полицията, тоест икономическа 
полиция и смятам, че не трябва да гласуваме докладната представена ни в този вид, 
защото не знаеме какво ще бъде решението на Прокуратурата. Сега дали ще бъде отказ, 
ако е отказ от образуване на съдебно производство – добре, почваме, говориме, виждаме 
има ли задължения, няма ли, плащал ли е такси смет, данък сгради и т. н. и решаваме да 
го придобиеме. Но смятам, че не е правилно докато не е приключила прокурорската 
проверка ние бързайки да вземаме такова решение. Благодаря. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Димитров. Други въпроси има ли? Г-н Величков. 
Пламен Величков – общински съветник 
 ……………/ общинският съветник не говори на микрофон / …….. тя дори да 
беше направен в такъв вид, значи в момента няма да бъде икономически целесъобразно 
да се поддържа. Така е, но все пак поне ще бъде изяснена собствеността и ще бъдат 
развързани ръцете на общината да се търсят други решения. Значи в тази си форма 
инвестицията тя дори да бъде реализирана, след време ще бъде на тезгяха от съдия 
изпълнител, или от нещо друго. Разберете ме, позицията ми е абсолютно принципна. 
Значи Общината, трябва да се търси някакво решение да се раздели на обособени части, 
на етажи, даже да се раздаде да се продаде, само и само съдбата му да не е като на 
Байкал. Това ми е позицията.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Величков. Г-н Гецов. 
Гецо Гецов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо зам. Кмет, уважаеми колеги и колежки 
общински съветници, г-н Величков, аз разбирам Вашата позиция като представител на 
бизнеса, но аз искам да погледна въпроса и това в мотивите си, когато исках да отпадне 
докладната записка, исках да погледна от другата светлина. Имаме един приватизационен 
договор. Налице ли е договора питам ? Налице е. Аз не случайно попитах – кой го е прочел 
този договор от присъстващите тука? Г-жа Милена Божанова сто процента го е чела. В този 
договор има клаузи и срокове. Дайте сега да не прехвърляме вината, аз не разбирам защо 
говорите така. Тук в тези договори, аз Ви казах, вчера съм подал заявление съгласно Закона 
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за достъп до информацията, днеска трябва да си получа копие от договора. Аз питам къде е 
била общинската администрация и защо не е следила тези срокове. Защото аз пак Ви казвам, 
казах 600 хиляди лева инвестиции. Който е подписал да си отваря очите. Г-н Кьосев е 
практикуващ юрист и г-н Добрев да Ви каже. Също е подписал 22 работни места. В 
определени срокове тези неща е трябвало да бъдат изпълнени. И след като не са изпълнени, 
Общината е имала законното основание да поиска договора да бъде развален и съответно да 
си го вземем и от тогава 2004 година е. Сега коя година сме ? Аз питам къде е била 
администрацията, защо е бездействала? Тук на нашата комисия г-н Добрев ми отговори – 
ами г-н Гецов, знаете ли колко трудно се разваля договор? Това не е моя работа, това е 
работа на екипа на юристите на Общината. Дайте сега, ако ще гледаме да пазим някого, 
дайте да го пазим. Аз Ви разбирам, Вие сте представител на бизнеса, заставате на страната на 
колегата си. Аз питам, г- Кьосев каза, какво го правим този хотел сега? След като от него 
вече нищо не става. Ама нищо. Дайте наистина да мислим разумно и аз за това предложих да 
отпадне, дори сега да не отпадне аз предлагам да вземем и допълнение към решението г-н 
Председател, този приватизационен договор да го изпратим на Районна прокуратура по 
компетентност и да се реши въпроса.  
 Вие си спомняте, когато трябваше едно решение за болницата за д-р Димитров, 
пратихме ли го на Прокуратурата, дойде отговора, няма престъпление, чиста работа.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Аз доколкото разбирам г-н Димитров има такава проверка, така че. 
Гецо Гецов – общински съветник 

Ама, вижте, дайте ние да си свършим работата. Тя тази проверка кой знае от кого е 
инициирана. Ние тука да си вземем такова решение да пратим договора на прокуратурата, 
бъдете спокойни те ще ги обединят, там си има ред, има хора, които знаят какво да направят. 
Ще бъде една обобщена проверка от всички сигнали, които са получени. Накрая ще има едно 
заключение – отказ за образуване или образуване на досъдебно производство. Хайде сега 
тука да не обвиняваме някои хора, които не са си изпълнили във времето задълженията като 
длъжностни лица в тази община. Аз, и г-н Кьосев мисля, че ще ме подкрепи има 
постановление против собствеността. С бездействието на някои хора, точно това е 
допуснато, с тяхното бездействие да се стигне до това положение. И Прокуратурата да се 
занимава и аз пак казвам, дайте да го пратим този приватизационен договор да се види, кой е  
крив и кой прав. Кой си е изпълнил задълженията и кой не ги е изпълнил? Благодаря за 
вниманието.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Г-н Гецов, благодаря, но ще помоля за точна формулировка, защото аз тук не виждам 
как може в това решение да пишем, че го изпращаме договора в Прокуратурата. Дайте ми 
някаква формулировка, която да поставя на гласуване.  
Гецо Гецов – общински съветник 

Г-н Председател, като втора точка на решението Ви предлагам – Общинският съвет 
изпраща приватизационния договор на хотелски комплекс Антола на Прокуратурата по 
компетентност.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Ами то няма нищо общо с горното решение. Мислите ли, че е съобразно в това 
решение да бъде това Ваше предложение?  
Гецо Гецов – общински съветник 

Това е точка в това решение казах.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре, аз ще го поставя на гласуване, но не се връзват двете неща по никакъв начин. 
Заповядайте г-н Величков.  
Пламен Величков – общински съветник 
Сега, аз така го разбирам г-н Гецов. Г-н Гецов, значи Вие сте юрист, аз пак поставям въпроса 
си към Вас, евентуално наше решение за безвъзмездно придобиване ще уневини ли 
виновниците, ще промени ли решението на Прокуратурата, пък не знам дали има смисъл за 
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втори сигнал да се подава при положение, че тука се каза, че от главния прокурор е 
проверката и да подлагаме на съмнение, кой е възложил. Значи въпроса ми към Вас в 
момента е евентуално наше решение за безвъзмездно придобиване ще отмени ли решението, 
ще даде ли амнистия на виновните? 
Гецо Гецов – общински съветник 

Тук не става въпрос и ние не сме органи, които да казваме дали ще бъде амнистиран 
или не. И другото, всеки може да праща сигнали колкото си иска до които институции 
трябва. Значи, за това, че някой е пратил сигнал до Главна Прокуратура, гражданин от 
Попово, не значи, че ние нямаме право да пратим на компетентната наша Прокуратура този 
акт за – приватизационен договор. Никакъв проблем няма.  
Пламен Величков – общински съветник 
Да, ние го изпращаме, но г-н Председател въпроса ми беше гласуването в тоя вид на точката 
и безвъзмездното придобиване на сградата ще даде ли амнистия? Това ми беше въпрос Гецо 
Гецо Гецов – общински съветник 

Пак Ви казвам, компетентния орган, който може да каже има ли престъпление или 
няма е Прокуратурата. Аз не съм.   
Пламен Величков – общински съветник 

То е ясно, че те ще преценят.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Колеги, не мисля, че трябва. В момента водим един диалог между двамата. Ясно е, 
вижда се, че сте на противоположни мнения. Има си начин, ще го поставим на гласуване. Г-н 
Величков, ако желаете нещо, няма смисъл двамата да говорим едно и също.  
Пламен Величков – общински съветник 
 Аз смятам, че в решението може да се добави примерно, че ако в момента на 
придобиване няма тежести и всички такси са платени. И аз невиждам причина нито 
юридическа, нито морална, дори за мен Ви казвам, че за мен това е правилното решение. Не, 
че трябва да си хвърляме шапките от радост, че ни подаряват Антола, но за мен това е 
правилното решение. Все пак Общината е с по-големи възможности да се търсят решения в 
някои посоки, които значи просто е отпаднал смисъла на първоначалния замисъл, дори да е 
завършен хотела няма да е икономически целесъобразно да се поддържа. А пък относно 
инвестицията, предполагам че те половината пари са си изгорели там.  
Гецо Гецов – общински съветник 
 Само нещо да уточня последно това, което исках да кажа. Вижте г-н Величков, тук не 
става въпрос до колко нещата са целесъобразни. Аз говоря за принципа. Аз казвам в 
годините от 2004 до сега е имало бездействие от страна на общинска администрация 
Пламен Величков – общински съветник 
 Имало е и големи промени в обстоятелствата. Има световна икономическа криза, има 
демографски сриф, населението е намаляло повече от  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Позволете ми да прекратя този дебат, безмислен, говорим едно и също. Прекратяваме. 
Всеки с гласуването си ще изрази становището си.  Г-н Кьосев заповядайте. 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Като отговор на г-н Величков, договорите се сключват за да се изпълняват. И който не 
ги изпълнява си носи последиците от тяхното не изпълнение. В тая посока е и изказването на 
генерал Гецов, което аз напълно споделям, че механизма за придобиване на имота не чрез 
дарение, а чрез разваляне на приватизационната сделка като имота ще служи за обезпечение 
и гаранция на неизпълнението. Сиреч, когато Общината развали приватизационния договор 
и като собственика няма пари да плати неустойките, този имот ще служи за  изпълнение и 
вземането на общината. Не е нужно по този начин да придобиваме имота. Напротив трябва 
да се реализират правата на общината по друг начин. А със завеждането на исковата молба за 
разваляне на договора, колегата знае, исковата молба се вписва. Вписването има сила спрямо 
всички други кредитори за този имот. Сиреч, ако ние впишем първи исковата си молба, 
следващите след нас ще имат да вземат, ако имат какво да вземат. 
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Г-н Кьосев, само един въпрос технически може ли, уточнение? Ако тръгнем по 

процедура на разваляне на договора, това няма ли да струва много по-скъпо на Общината и 
няма ли да отнеме повече време, отколкото да го придобием по дарение? Като краен 
резултат. 
Румен Кьосев – общински съветник 

И как ще си реализираме правата от това нехайно неизпълнение и нанесените вреди 
върху имота?  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

А, в противен случай как бихме ги реализирали? 
Румен Кьосев – общински съветник 
 С искане на неустойки. С присъждане на неустойки за неизпълнение. И с връщане 
собствеността обратно. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз искам към г-н Величков само една реплика и ще задам въпрос към вносителя, 
тоест към г-жа Божанова. Значи, г-н Величков, Вие сте бизнесмен човек, но сте общински 
съветник и сте изпратени от хората да защитавате интересите на общината, ОбС, общинска 
администрация и т.н. 
 Въпроса ми е към г-жа Божанова – след като внасяме тази докладна на нашето 
внимание, направиха ли си труда общинска администрация да проверят задължения, 
плащания, данък сгради, такса смет, ипотеки в банки, махнали ли са възбраните вече и т. н.? 
За да ни го поднесете това нещо, аз бих го подкрепил, защото знаете, че аз бях първия, който 
поставих този въпрос за хотел Антола чрез питането си преди много сесии още в началото на 
мандата до кмета д-р Веселинов. Но сега, за да го гласувам това нещо, аз трябва да знам, че 
не обричам общината. Защото ако бяхме минали по съдебна процедура, както минахме за 
Байкал и за хижата в Долец, за хижата в Долец неустойката, която ни дължаха хората 60 
хиляди лева си я платиха. Тук, сега с това дарение, с този разсипан имот, ние ако не го 
вземем дарение, нищо не вземаме – един разсипан имот, който не можем да го дадеме на 
никого по никакъв начин. Така, че моля общината да ми отговорят на практика правили ли са 
анализ на това какви са активите и пасивите на този имот, който искаме да бъдем дарени с 
него, а пък има и нещо друго, което юристите да го изяснят – това дарение по опис. Това 
дарение по опис, дали не касае само наследството, когато придобиваш наследство, а тук 
какво дарение по опис, то трябва да мине през съда този опис. Това нещо изяснено ли е, не е 
ли изяснено ? 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Димитров. Първо давам думата на г-жа Божанова да отговори. 
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на община Попово 
 Уважаеми г-н Димитров, дами и господа общински съветници, искам да кажа, че да, 
направена е проверка дали има наложена възбрана, устна справка разбира се към настоящия 
момент. Няма наложена възбрана, няма тежести имота. Ипотеката, за която говорите е 
наложена за ползване на банков кредит от общината по времето, когато хотела е бил 
собственост на Общината. Кредита сме го ползвали за енергийно ефективно улично 
осветление. След като е минала сделката той поема ипотеката. Ипотеката вече е вдигната. 
Към настоящия момент тежести върху имота няма. Данъците и таксите също са платени. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-жа Божанова. Г-н Добрев, на остатъка от въпроса, дарение по опис, 
дали касае този случай.  
Добрин Добрев – старши юрисконсулт при Община Попово 
 Съгласно чл. 34 от Закона за общинската собственост Общината приема дарение само 
въз основа на чл. 61 ал. 2 мисля че от Закона за наследството, където в Закона за 
наследството се говори за приемане на наследство по опис. Направили сме тълкование на 
самите разпоредби, както и сме консултирали с Районен съд. След вземането на това 
решение имота се вписва, сключва се договор за дарение, който се вписва този договор за 
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дарение, след което се прави искане към Районен съд да може Общината да приеме 
дарението по опис като се вписва в описната книга за наследствата. Просто ЗОС препраща 
към Закона за наследствата и по този начин се приема дарението.  
Пламен Величков – общински съветник 
 Първо към г-н Димитров, аз смятам, че тази позиция, аз Ви казах, не че защитавам 
колегата, ами мисля, че обществения интерес е такъв тази сграда на центъра на Попово да не 
стане като Байкал. Тя е станала, обаче от тук нататък дали ще се задълбочи или ще се търси 
някакво решение, мисля, че е във възможностите на общината ..защото няма друго 
практическо решение. Това е моето становище, няма друго практическо решение.  
 И вторият ми въпрос е тук към юристите – като се тръгне по този път, по който Вие 
казвате, има ли вероятност Общината да загуби и да се наложи пък да връща пари? Има ли 
такава вероятност, макар и малка.  
Румен Кьосев – общински съветник 
 Едва ли има такава вероятност, но не съм запознат с договора и не знам сроковете 
дали не са изтегли погасителните срокове. Да, да, разбирам, но аз също не съм запознат с 
договора.  
Пламен Величков – общински съветник 
 В крайна сметка, след като ефекта ще бъде един и същ. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Д-р Георгиев, последно, мисля, че много се разводниха нещата. Д-р Георгиев и 
подлагам на гласуване предложенията, които трябва да гласуваме. 
Евгений Георгиев – общински съветник 

Аз имам едно предложение, всички се слушахме от ляво и от дясно както се казва, 
мисля че разковничето ще бъде в договора. Предлагам едно решение, договора да се изпрати 
на компетентните органи и той ще реши по този начин казуса и ние ще го решим. Тогава 
Общината няма да приеме обект в тежест или може и да сме на плюс. Когато не сме видели 
договора, когато не сме преценили и мисля, че като тази докладна записка трябваше да има 
икономическа обосновка, трябваше и договора и да се види. Според мене мисля, че и за в 
бъдеще като се внасят докладни записки всички сме в течение, разваляме концесии, без 
договора, без да видим какво е задължението, тоз който е сключил договор, така че според 
мене за в бъдеще да вземем едно решение ОбС такива докладни записки неокомплектовани с 
икономически анализ и договори да не се внасят и да не стигаме до такива дебати излишни 
според мен.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Георгиев, аз мисля, че това предложение, което направихте беше 
направено от г-н Гецов още в самото начало, няма смисъл да бъде дублирано. Така, че Вие го 
дублирате и не смятам, че Вашето трябва да бъде подлагано на гласуване.  

Сега до тук има … 
Николай Черкезов – общински съветник 
  Изказване г-н Председател. Първо искам да призова да помислим искаме ли го този 
хотел? Съответно, какво ще го правим като го вземем и съответно какво ще стане, ако няма 
да го вземем. Тогава минаваме на втория въпрос – как да го вземем – с дарение ли, с 
разваляне на приватизационния договор ли. Там въпроса е с юристите, според мен срока на 
договора е изтекъл и вече не можем да го разваляме, това е в компетентността на юристите. 
Така, че дайте да се съсредоточим в това какво ще го правим като го вземем и искаме ли го 
въобще и от там нататък да тръгнем по-нататък. Административни пропуски, кой изтървал 
срока или кой не е, не е това същността на дебата. Подкрепям колегата, че Общината трябва 
да си върне имота по някакъв начин и за да може  центъра на града по някакъв начин да се 
облагороди, да се, дори да го съборим и да направим някакъв парк пак ще бъде по-хубаво. А 
пък, ако може да го направим като функционираща сграда пак с приватизация, с европейски 
фондове някакви, Общината е лицето, което може да го направи най-добре и в най-широк 
обществен интерес. Благодаря.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-н Черкезов. Аз мисля, че с втората част на изказването си отговорихте 

сам на първата си част, на въпроса какво ще го правим, ако го вземем. Ето, Вие сам 
предложихте поне два варианта в това отношение. 

Г-н Атанасов, аз предлагам да прекратим, заповядайте имате думата, но наистина 
много станаха изказванията, мисля, че стана ясно. Заповядайте. 
Бойко Атанасов – общински съветник 
 Извинявам се за излишното изказване. В подкрепа на г-н Гецов искам да попитам 
уважаваната от мен г-жа Божанова кой персонално е осъществявал следприватизационния 
контрол и може ли в момента да чуем и неговото мнение? Господин Гецов зададе този 
въпрос, така любезно не му се отговори. Благодаря.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Г-жо Божанова, можете ли да отговорите на този въпрос или трябва да направите 
справка?  
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на община Попово  

Трябва да направя справка, така персонално не мога да отговоря кой е бил, трябва да 
проверя. Поне 10 минути почивка.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Има ли смисъл, какво това ще промени нашето решение? Ще Ви бъде отговорено г-н 
Атанасов, но какво това ще промени нашето решение – кой е персонално отговорен? Какво 
ще промени нашето решение?  
Бойко Атанасов – общински съветник 

Господин Председател, сега очаквате аз да го предложа и сега да се откажа. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Не очаквам това, просто не виждам смисъл, ако другите колеги имат нещо друго по-
различно има ли смисъл да чакаме 15-20 минутки да бъде ровено някъде в книгите кой точно 
носи персонална отговорност? Заповядайте г-н Витанов. 
Валентин Витанов – общински съветник 
 Все ми се ще, като гледам решението, че трябва да направим една застраховка. В 
смисъл, че Община Попово нали, юристите ще кажат по-добре от мене, че Община Попово 
не носи отговорност за ново възникнали средства. Просто да си го сложим като едно 
изречение, ако има възможност  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

То това е поемане по опис, не виждам смисъл, в Закона е казано какво значи.  
Валентин Витанов – общински съветник 

Ние решаваме, че ще го вземем. От там нататък има най-различни процедури, които 
не се знае как ще продължат. Ако сме застраховани предварително с едно изречение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Какво да гласи това изречение? 
Валентин Витанов – общински съветник 
 Община Попово не носи отговорност за ново възникнали плащания във връзка с 
придобития хотел.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Нали данъци трябва да плащаме.  
Валентин Витанов – общински съветник 

Не Общината да отговаря, да отговаря работодателя. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

За какво г-н Витанов, не мога да Ви разбера?  
Валентин Витанов – общински съветник 

За приватизационния договор…………/общинският съветник не говори на микрофон/ 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
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Формулирайте ми някакво предложение, което да подложа на гласуване. Д-р 
Георгиев, моля Ви разбрахме се – не виждам смисъл повече какво трябва да кажем. 
Процедура, добре.  

10 минути почивка. Моля г-жо Божанова да намерите кой персонално е виновен за 
това. 

Първото предложение по реда на постъпването е : Изпраща приватизационния 
договор на компетентната прокуратура като втора точка от решението, което гласи: 

„ 1. Възлага на кмета на Община Попово да предприеме съответните действия за 
безвъзмездно придобиване на право на собственост чрез приемане на дарение по опис на 
хотелски комплекс „Антола” гр. Попово с площ от 970 кв.м. – ПИ с идентификатор 
57649.503.2129 по кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. Попово, 
находящ се в част от УПИ III от кв.104 по действащия регулационен план на гр. Попово. 

И 2. Изпраща приватизационния договор на Районна прокуратура Попово.  
 

Гецо Гецов – общински съветник 
 Нека бъде на Районна прокуратура. Предния път аз бях предложил на Окръжна 
прокуратура, пък беше изпратено на Районна прокуратура. От Районна докато се запознаят 
мина един месец, изпратиха го на Окръжна… 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Ами може би г-н Гецов хубаво помислете, защото приватизационния договор на кое?  
Гецо Гецов – общински съветник 

На хотелски комплекс „Антола“ казах.  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Ние никъде не коментираме има ли изпълнение или неизпълнение, как така да 
изпратим Договор, където никъде не се коментира дали е изпълнен или неизпълнен 
Румен Кьосев – общински съветник 

…………………….. / общинският съветник не говори на микрофон / …………. и се е  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Не знам, това са Ваши трикове, които явно господата словоблюдци както ги наричате 
ги използват, така че това са неща, които на мен лично не са ми ясни. Така, добре. То беше 
подложено на гласуване, само че не се прие.  
Сега, как да запишем Вашето предложение: 
2. Изпраща приватизационния договор за приватизация на Хотелски комплекс 
„Антола“ на Районна прокуратура Попово. 

Това го подлагам на гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение, 
моля да гласува. 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на г-н Гецов във варианта, в който 
беше предложено:  
2.Изпраща приватизационния договор за приватизация на Хотелски комплекс 
„Антола“ на Районна прокуратура Попово. 

 
Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.  
 

ГЛАСУВАМЕ ЗА : 
 

ЗА    -   10 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -    17 
  
Предложението не  се приема ! 

 
Има постъпило второ предложение да бъде допълнено решението във варианта:  
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Възлага на кмета на Община Попово да предприеме съответните действия за 
безвъзмездно придобиване на право на собственост чрез приемане на дарение по 
опис на хотелски комплекс „Антола” гр. Попово с площ от 970 кв.м. – ПИ с 
идентификатор 57649.503.2129 по кадастралната карта и кадастралния регистър на 
землището на гр. Попово, находящ се в част от УПИ III от кв.104 по действащия 
регулационен план на гр. Попово, ако в момента на придобиването няма тежести и 
неплатени данъци, такси и други задължения. 

 
 

Николай Черкезов – общински съветник 
 Данъците и таксите са също са вид задължения, общо всякакви задължения. В 
това число финансови, в това число за дейност, в това число за разкриване на работни 
места, общо задължения. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Добре. Който е съгласен с това направено допълнение .. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 …………… / общинският съветник не говори на микрофон /  
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Моля, ние тук гласуваме предложенията, а това че трябва да чуем едно име ще го 
чуем, няма проблем, ако дойде навреме.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Тя ще каже има ли задължения ….. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Тя каза, че задължения няма, чакаме от нея в момента персонално кой е упражнявал 
приватизационен и следприватизационен контрол. Иначе, тя заяви, че няма задължения, нито 
данъци и такси, нито други.  

Така, който е съгласен с това направено предложение на г-н Величков за 
допълнение към решението моля да гласува: 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА : 
 

ЗА    -   15 
   ПРОТИВ   -     3 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     6 
  
 Не ни излизат сметките. Има ли негласували ? Добре, прегласуваме. Хайде, много 
Ви моля внимавайте, не е толкова сложно да ги преброим.  
 Моля да гласуваме. Същото. Прегласуваме го.  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА : 

ЗА    -   16 
   ПРОТИВ   -     6 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4 
 
Предложението  се приема ! 

 
Сега г-жо Расимова, чакаме едно име. Още една минута, добре. Заповядайте във 

връзка с решението ли?  
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, госпожи и господа колеги, липсата на информация 
създава предпоставки за вземане на решения, които не са от полза на обществото, затова 
правя предложение подобно на втора точка, както г-н Председателя беше направил, 
предложението за не вземане на решение. Както го бяхте формулирали тогава.  
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
Добре, ще го подложа на гласуване – по тази точка да не вземаме решение. Сега, 

разбираме ли какво следващо предложение има. Преди да го гласуваме г-жо Божанова, 
имаме ли готовност с персоналното име?  
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово 
 Персоналното име, аз ще кажа каква е била структурата на Общината. 2007 – 2011 
г. периода – кмет на община, дирекция Вътрешен одит, Секретар и съответно пет 
заместник кмета. Зам. кмет Финанси, зам. кмет обществен ред и сигурност, зам. кмет 
социални дейности. Пет зам. кмета са били, като зам. кмет Финанси отговаря към обща 
администрация за Дирекция Финансови стопански дейности и управление на 
собствеността, а зам. кмета по обществен ред и сигурност за дирекция АПИО и така са 
изредени всичките зам. кметове. В Дирекциите тогава е имало и отдели. Има освен 
директор Дирекция, има и отдел Общинска собственост със съответно Началник отдел и 
съответно специалист, който си е старши експерт, или точно длъжността не си спомням 
– приватизация, концесия и общинска собственост, продажба на общински имоти в 
регулация. Мисля, че персонално името, нито пък тука са контролни органи, 
разследващи органи за да стигаме на ниво персонално. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-жо Божанова. Така, колеги, има направено още едно предложение, 
съществено, ние другите ги гласувахме. Последното предложение направено от г-н 
Джамбазов е по тази точка да нямаме решение. 

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

ГЛАСУВАМЕ ЗА : 
ЗА    -   11 

   ПРОТИВ   -     6 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     9 
 
Предложението не  се приема ! 

 
Продължаваме нататък. Гласуваме като цяло решението. Имаме гласувани промени в 

решението. Още веднъж ще Ви го прочета: 
 
Възлага на кмета на Община Попово да предприеме съответните действия за 

безвъзмездно придобиване на право на собственост чрез приемане на дарение по 
опис на хотелски комплекс „Антола” гр. Попово с площ от 970 кв.м. – ПИ с 
идентификатор 57649.503.2129 по кадастралната карта и кадастралния регистър на 
землището на гр. Попово, находящ се в част от УПИ III от кв.104 по действащия 
регулационен план на гр. Попово, ако в момента на придобиването няма тежести и 
неплатени данъци, такси и други задължения. 

 
Това е цялостното решение, което подлагам на гласуване в момента.  
 

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

ЗА    -   16 
   ПРОТИВ   -     9 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 306                         
 

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската 
собственост и чл. 6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Попово,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
  

Възлага на кмета на Община Попово да предприеме съответните действия за 
безвъзмездно придобиване на право на собственост чрез приемане на дарение по опис на 
хотелски комплекс „Антола” гр. Попово с площ от 970 кв.м. – ПИ с идентификатор 
57649.503.2129 по кадастралната карта и кадастралния регистър на землището на гр. 
Попово, находящ се в част от УПИ III от кв.104 по действащия регулационен план на гр. 
Попово, ако в момента на придобиването няма тежести и неплатени данъци, такси и 
други задължения. 
 
 
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  
11.Отчет за дейностите по изпълнението на Общинската програма за  опазване  на 
околната среда, предприети от Община Попово през 2016 г. 
Вносител: д-р Л. Веселинов – кмет на Община Попово 
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 Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ 
 Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за 
решение. 
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово 
 Колеги проекта за решение по тази точка има следния вид: 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от 
Закона за опазване на околната среда, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
    Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за 
опазване на околната среда, предприети от Община Попово през 2016г.,  съгласно 
Приложение 1,  в изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.  
 
 Имате го отчета пред себе си. Има ли въпроси по отношение на отчета?  Не 
виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване . Гласуването по тази точка е явно.  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА : 

ЗА    -   22 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 307                       

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и във връзка с чл. 79, ал. 5 от 

Закона за опазване на околната среда, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 
    Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за 
опазване на околната среда, предприети от Община Попово през 2016г.,  съгласно 
Приложение 1,  в изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.  
 
 
Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода 
01.01.2017 – 30.06.2017 година. 
Вносител – Г. Георгиев – председател на ОбС  

По тази точка комисиите нямат становища затова направо зачитам проекта за решение  
 

На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация,  Общинският съвет 
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РЕШИ 
 

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година. 
 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии 
за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година. 
 
 Има ли въпроси по тази докладна? Не виждам, ако няма въпроси преминаваме 
към гласуване. Гласуването е явно. 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА : 
 

ЗА    -   22 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 308                       

 
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на 
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година. 
 

Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии 
за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година. 
 
 
 
Преминаваме към работа по тринадесета  точка от Дневния ред.  
13. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 Давам думата за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна 
среда и социална политика“ 
 Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Уважаеми колеги общински съветници, от 27 юни  до 25 юли 2017 г. в общинска 
администрация са постъпили 7  молби  за отпускане на еднократна помощ. След тяхното 
разглеждане комисията предлага следното решение: 

 

 
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Ремзи Себайдинов Мехмедов  - 50 лева 
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ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Недялко Тодорова Иванова 
2. Аксел Селимова Алиева 
3. Сидика Хюсеинова Ахмедова 
4. Надка Стефанова Михова 
5. Емине Алиосманова Алишева 
6. Мариана Йонкова Грозева  
 
Общата сума разпределена в момента е 50  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    -   22 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 309    
 

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. Ремзи Себайдинов Мехмедов  - 50 лева 
 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Недялко Тодорова Иванова 
2. Аксел Селимова Алиева 
3. Сидика Хюсеинова Ахмедова 
4. Надка Стефанова Михова 
5. Емине Алиосманова Алишева 
6. Мариана Йонкова Грозева  
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Преминаваме към работа по четиринадесета  точка от Дневния ред.  
14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 Има едно постъпило питане от г-н Гецов, на което ще бъде отговорено на 
следващото заседание, защото днес кмета отсъства.  
 Поради изчерпване на дневния ред  закривам двадесет и третото заседание на 
ОбС Попово. 

 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

     
 
 
 
    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ............................................. 
 
                                             / ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ / 
 
 
 
 
 
    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................. 
              / НЕВЗАТ ФЕИМОВ / 
    
 
 
 
   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................... 
                  / ХАСАН ХАСАН / 
 
            
 
 
                                                                                                                                                                               
 
 
 

Гл. специалист  „ОбС”:  ................................................ 
                   / Н. ЗДРАВКОВА / 


