ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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ул. „Ал.Стамболийски“ №1
тел.: 0608/40032, 40255, 40256
факс: 0608/40257
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ПРОТОКОЛ № 31
Днес, 26.04.2018 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ТРИДЕСЕТ и ПЪРВОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми колеги, моля за проверка на кворума. На заседанието присъстват 28
общински съветника, имаме кворум, можем да започнем работа.
На заседанието към момента присъства Мариан Маринов, очакваме да се присъедини кмета
на Общината д-р Л. Веселинов и някой от зам. кметовете. Позволете ми да открия
ТРИДЕСЕТ и ПЪРВОТО заседание на Общински съвет Попово.
Имаме предварително раздаден дневен ред от 14 точки. Позволете ми да го предложа
на Вашето внимание, проекта за Дневен ред:
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 година.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за периода
01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.
3.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.
4.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.
5.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички
видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на
селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 –
2020 г.

6.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти – земеделска земя, чрез публичен
търг.
7.Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните клубове и развитие на спорта за всички в община Попово.
8.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо събрание
на акционерите на „МБАЛ – Търговище“ АД.
9.Промяна в наименованието на социалните услуги предоставяни в Звено „Социални услуги
за възрастни с умствена изостаналост“ с адрес: с. Медовина, общ. Попово, ул. „Христо
Христов“ № 3.
10.Предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище, мандат 01.01.2019 –
31.12.2022 г.
11.Приемане на декларация в защита на строителството на автомагистрала „Хемус“.
12. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Попово за
периода 2018 – 2019 година
13.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Преди да пристъпим към гласуване на Дневния ред давам думата на д-р Веселинов за
уточнение.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, оттеглям
точка седем Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово
подпомагане на спортните клубове и развитие на спорта за всички в община Попово.
Мотивите са ми, че в този едномесечен срок бяха направени две предложения, едно
предложение и цялостна нова Наредба. Доколко има право е друг въпрос, вносителя или
предложителя за нова Наредба. Имах две възможности – едната да се произнеса с
административен акт – или да отхвърля с мотиви или да приема направените предложения.
Другата възможност е да внесем Вие да решите тези предложения направени по Наредбата
как да постъпим, с една дума да гласува Общинския съвет. Аз предпочитам общинските
съветници да гласуват внесените предложения, за това е необходимо още един месец да стои
на сайта. За това предлагам на следващата сесия с Вашето гласуване да бъде приета
Наредбата с направените или не направените промени. В този период, едномесечен, ако
постъпят нови предложения, също ще бъдат внесени на заседанието на ОбС или ще се
произнеса по тях по административен път. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Разбрахте, наистина имаме изцяло нова Наредба, която
ако тръгнем да я приемаме точка по точка, първо няма да можем да кореспондираме с двете
предложения, второ не е стояла на сайта, тъй като е внесена в последния възможен срок за
разглеждане и затова д-р Веселинов предпочете да изтегли точката и да остане за
разглеждане в следващото заседание.
И в такъв случай след като бъде изтеглена точката… г-н Димитров в каква връзка?
Заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Групата на ПП ГЕРБ предлага да отпадне и точка 11 от Дневния ред, а именно
Приемане на декларация в защита на строителството на автомагистрала „Хемус“. Нашите
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мотиви са следните: колегите от Шумен, които са изпратили до ОбС и до Община Попово
тяхната декларация, това е станало през месец февруари, в началото на годината, тогава,
когато все още е имало неясноти по строителството на автомагистрала Хемус в участъка,
който ни касае нас основно, но в последствие тези неща са изчистени и пред мен е и
отговора на министър Нанков, който няма да Ви зачитам, защото е много дълъг. В него е
описано лот по лот какво в годините ще се случва. Значи, това което е от Буховци до
Белокопитово има осигурени средства и се започва, дори колегите от Търговище днес имат
заседание на ОбС и там има внесена докладна за предоставяне на АПИ на общински земи,
през които ще преминава автомагистралата. И смятаме, че тази Декларация, ако ни беше
предложена през март месец, когато е получена тук на 8 март и в това, на сесията през март
месец, ние също бихме я подкрепили, но сега, след като всичко е ясно и е приоритет на
правителството тази автомагистрала и разбивката показва, че почти за всички лотове е
осигурено финансиране, смятаме, че няма нужда от такава декларация. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Димитров. Има предложение, което аз съм длъжен да подложа на
гласуване. Така, че подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров да отпадне точка
11 Приемане на декларация в защита на строителството на автомагистрала „Хемус“. Който е
съгласен да отпадне тази точка, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

9
0
18

Г-н Димитров, Вашето предложението не се приема !
В такъв случай Дневният ред придобива следния вид:
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018
година.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г.
3.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
4.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
5.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
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6.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти – земеделска земя, чрез
публичен търг.
7.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо
събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище“ АД.
8.Промяна в наименованието на социалните услуги предоставяни в Звено „Социални
услуги за възрастни с умствена изостаналост“ с адрес: с. Медовина, общ. Попово, ул.
„Христо Христов“ № 3.
9.Предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище, мандат 01.01.2019 –
31.12.2022 г.
10.Приемане на декларация в защита на строителството на автомагистрала „Хемус“.
11. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Попово за
периода 2018 – 2019 година
12.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, който е съгласен с така предложения дневен ред на днешното заседание, моля
да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

26
0
1

Нещо не ни излязоха сметките, има не гласувал. Прегласуваме Дневия ред. Който е
съгласен с така предложения Дневен ред, моля да гласува. Ясно и високо вдигнати ръце.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

27
0
1

Приемаме Дневния ред на днешното заседание.
Преминаваме към работа по първа точка.
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018
година.
Думата има за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 24-ти вторник, в 12 часа в пълен
състав. Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С пет
гласа ЗА комисията подкрепя Актуализацията на бюджета и Инвестиционната програма на
Община Попово за 2018 г. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
На редовно заседание на нашата комисия на 24 април 2018 г. от 14 часа, присъствали
5 члена, в пълен състав и представители на общинска администрация с пет гласа ЗА
подкрепяме проекта за решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия на 24 април от 16 часа в непълен състав с четири гласа ЗА предлага
проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия в непълен четири членен състав с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ подкрепя проекта за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия заседава вчера в 11.30 в пълен състав и с пет гласа ЗА подкрепяме
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Зачитам проекта за решение:
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т.
6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-01
“Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти ”, за дейност 311
„Детски градини” – обект „Програмни продукти – Звено „Образование“ със сумата 685 лв.
/източник на финансиране: 685 лв. – собствени бюджетни средства/.
2. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-01
“Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти ”, за дейност 524
„Домашен социален патронаж” – обект „Програмни продукти – Звено „Заведения за
социални услуги“ със сумата 685 лв. /източник на финансиране: 685 лв. – собствени
бюджетни средства/.
3. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други дълготрайни нематериални активи”, за дейност 623 „Чистота“ –
обект „Изготвяне на технически проект за рекултивация на старо сметище за неопасни
отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново“ със сумата 16 800 лв. /източник
на финансиране: 16 800 лв. – собствени бюджетни средства/.
4. Намаляват се средствата за Дейност 311 „Детски градини“, §10-20 „Разходи за
външни услуги“ с 685 лв.
5. Намаляват се средствата за Дейност 524 „Домашен социален патронаж“, §10-20
„Разходи за външни услуги“ с 685 лв.
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6. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 16 800 лв.
7. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2018 година.
Колеги, имате думата. Коментари. Имаме ли необходимост от уточнения, след като е
разглеждано от всички комисии явно всичко е разяснено. Преминаваме към гласуване по
тази точка.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 393
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т.
6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-01
“Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти ”, за дейност 311
„Детски градини” – обект „Програмни продукти – Звено „Образование“ със сумата 685 лв.
/източник на финансиране: 685 лв. – собствени бюджетни средства/.
2. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-01
“Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни продукти ”, за дейност 524
„Домашен социален патронаж” – обект „Програмни продукти – Звено „Заведения за
социални услуги“ със сумата 685 лв. /източник на финансиране: 685 лв. – собствени
бюджетни средства/.
3. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други дълготрайни нематериални активи”, за дейност 623 „Чистота“ –
обект „Изготвяне на технически проект за рекултивация на старо сметище за неопасни
отпадъци на община Попово в землището на с. Славяново“ със сумата 16 800 лв. /източник
на финансиране: 16 800 лв. – собствени бюджетни средства/.
4. Намаляват се средствата за Дейност 311 „Детски градини“, §10-20 „Разходи за
външни услуги“ с 685 лв.
5. Намаляват се средствата за Дейност 524 „Домашен социален патронаж“, §10-20
„Разходи за външни услуги“ с 685 лв.
6. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 16 800 лв.
7. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2018 година.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 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
Решението има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4
от Наредбата за командировките в страната , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г., в размер на 220.00 лв.
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Коментари, забележки. Не виждам. В такъв случай гласуваме. Гласуването е явно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 394
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 4
от Наредбата за командировките в страната , Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.01.2018 г. до 31.03.2018 г., в размер на 220.00 лв.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия също с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия в непълен състав с четири члена с четири гласа ЗА подкрепя проекто
решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Да прочетем решението, а то има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
8

1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.002 - „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно
или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална
гимназия”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за финансиране на проект „Оборудване и обзавеждане на
Професионална гимназия по селско стопанство “Никола Пушкаров” - гр. Попово,
като част от общинската образователна инфраструктура с местно значение”, на обща
стойност до 500 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.

„Общински

Колеги, някой желае ли нещо да каже? Не виждам. В такъв случай преминаваме към
гласуване. Гласуването по тази точка е явно.
Който е съгласен с така прочетения проект за
решение, да стане решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 395
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от
ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.002 - „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска
образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно
или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална
гимназия”, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за финансиране на проект „Оборудване и обзавеждане на
Професионална гимназия по селско стопанство “Никола Пушкаров” - гр. Попово,
като част от общинската образователна инфраструктура с местно значение”, на обща
стойност до 500 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.

„Общински
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Благодаря Ви колеги, още една крачка към подобряване инфраструктурата в нашия
град.
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия също с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от
ЗМСМА:
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-7.007 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на спортна инфраструктура“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. за финансиране на проект „Изграждане на
спортна площадка в жк „Младост” -гр.Попово”, на обща стойност до 50 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.

„Общински

Колеги, имате думата за коментари. Имаме ли? Не виждам. В такъв случай гласуваме.
Гласуването е явно.
Който е съгласен с така прочетения проект да стане решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

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

РЕШЕНИЕ № 396
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от
ЗМСМА:
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-7.007 „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане
на спортна инфраструктура“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 – 2020 г. за финансиране на проект „Изграждане на
спортна площадка в жк „Младост” -гр.Попово”, на обща стойност до 50 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.

„Общински

Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия също с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от
ЗМСМА, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение”,, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за финансиране на проект „Ремонт на крайречен парк в кв. 104,
УПИ VIII и кв. 103, УПИ II от пл. „Ал.Стамболийски” до ул.”Хан Аспарух” , ЛОТ 1, IIри етап,”, на обща стойност до 200 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на „Общински
план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.
Имате думата колеги. Имате ли забележки. Не виждам. Подлагам го на гласуване.
Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 397
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от ЗМСМА,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства по процедура чрез подбор
BG06RDNP001-7.006 – „Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено
ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско
значение”,, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването
на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2014 – 2020 г. за финансиране на проект „Ремонт на крайречен парк в кв. 104,
УПИ VIII и кв. 103, УПИ II от пл. „Ал.Стамболийски” до ул.”Хан Аспарух” , ЛОТ 1, IIри етап,”, на обща стойност до 200 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
план за развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.

„Общински

Единодушно одобряваме и трите проекта. Да пожелаем на администрацията да ги
осъществи възможно по най-добрия начин. Г-н Дончев в каква връзка2
Дончо Дончев – общински съветник
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Във връзка с тези проекти по 3,4 и 5 точка тук е момента да се спомене и да отдадем
заслуженото на администрацията на община Попово, която не спира да прави всичко
възможно, за да превърне Попово в едно по-добро място за живеене. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Дончев. Наистина е така. Да пожелаем да бъдат осъществени
проектите, защото сега са само идея. Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Понеже дадохте думата на колегата Дончев, аз като мина тази точка, преди още да
мине гласуването исках да попитам не даваме ли напразни надежди на гражданите, защото
никой не ни обяснява на какво ниво, какъв е шанса изобщо да се случат. Имам информация
за ССТ, че там нещата ще се случат, защото точките, които имаме по тези проекти са много
напред и ще се случат нещата, но за Младост и за Крайречния парк не съм убеден и господин
Дончев би следвало да проучите как стоят нещата и тогава да хвалите общинска
администрация, след като реализираме проектите, защото за тези два специално нещо куцаме
в точките и в класацията и дали няма да дадем напразни надежди на гражданите, че ще се
случат тези неща. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Димитров. Давам думата на Кмета на Общината д-р Л. Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, благодаря, че гласувахте и давате
възможност общинска администрация да кандидатства на втория етап в мярка 7.2 Развитие
на селските райони. И все пак трябва да разясня, че ние по първия етап кандидатствахме с
два проекта. Единия проект беше за инфраструктура. Връщам се назад. Имахме възможност
да кандидатстваме по три проекта. Ние кандидатствахме с два. Единия проект беше за
инфраструктурата на горен и долен „Младост“ и ул. „Болнична“. Този проект събра
необходимите точки. Все пак сме Попово в центъра на общината и това ни донесе възможно
най-много точки. Онзи ден в сряда подписах договора с фонд Земеделие и в момента сме в
процедура по обявяване на Обществена поръчка с избор на изпълнител. Аз мисля, че с този
проект ще подобрим инфраструктурата на горен и долен „Младост“ и ул. „Болнична“, която
свързва двата квартала.
Вторият проект не събра точки необходими и тук трябва отново да подскажа защо.
Нашия проект беше за подобряване на четвъртокласната пътна мрежа в районите на
Дриново, Еленово, пътя Еленово – Ломци, пътя Еленово – Маково, пътя Еленово – Тръстика
и разклона за Разград. Не събра точки, поради факта, че населението в тези села е малко, а
точките идват от големината на населените места, които предлагаме в четвъртокласната
пътна мрежа. Същия въпрос сега стои и с тези три проекта, с които имаме шанса да бъдем
класирани на втория етап. Ние сме длъжни да направим проектите, а ние проектите ги имаме
и да кандидатстваме във Фонд Земеделие за тези три проекта, за които Вие гласувахте. Аз не
мога да разбера г-н Кънев, радва ли се, че няма да събере Попово точки или съжалява за това.
А пък аз не казвам, че няма да събере точки. Най-лесното беше да направим предложение за
някои от селата в Попово и да зачертаем проекта. И все пак правилата не ги е написала
общинската администрация, а ги пише Фонд Земеделие и респективно Правителството, по
които ние кандидатстваме. И пак питам Вие радвате ли се или не, че имаме възможност да не
съберем точки. Аз мисля, че Попово си заслужава с тези три проекта да бъдат класирани и да
бъдем в възможността да построим и спортната площадка и крайречния парк в Попово,
който да облагороди града ни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не мисля, че трябва да правим дебат по тази точка. Изказахте се по един път,
достатъчно, благодаря Ви, не мисля, че от тук нататък. Мисля, че се получава в момента, ето
сега и Дончев иска, не мисля, че трябва да правим дебат по случая. Решихме нещо. Надяваме
се да стане хубаво. Не мисля, че трябва да правим дебат по въпроса.
Господин Дончев, не знам в каква връзка, но сега ако дам на тебе думата, трябва да
дам и на г-н Димитров, какъв е смисъла? Какво ще промени това? Получава се дебат в
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момента на нещо, което не е по същество и е излишен. Получава се дебат, ще стане ли нещо
или няма да стане и кога ще стане. Добре, ако се чувствате обиден заповядайте.
Дончо Дончев – общински съветник
Да, чувствам се. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмет,
уважаеми гости от администрацията, аз няма как да спра да адмирирам усилията на община
Попово, относно проектите по които кандидатства, защото има общини, които изобщо не
знаят как се пишат такива проекти. Това исках да кажа. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Димитров, хайде сега и на Вас.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз искам да благодаря на г-н Веселинов, че ме попита дали се радвам. Аз го изразих с
гласуването си. И моите колеги от ПП ГЕРБ по същия начин подкрепиха това нещо. Просто
изразих едно мнение, което мисля, че е нормално. Защо Вие допуснахте да го изразя това
мнение, след като дадохте думата на г-н Дончев, това вече Вие преценете, защото всичко
тръгна от това, че му дадохте думата на него, а ние знаем колко много обича да угодничи на
някого или да прави нещо. Това си е негов проблем, но не трябваше Вие да му давате думата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Отиваме на лични обиди. Виждате ли сега в какво обръщаме Общинския съвет. В
някаква личностна нападка. Не трябва това да се получава. Аз не знам какво ще каже г-н
Дончев, когато иска думата. Нямам идея какво иска да каже. Не знам. Така, изяснихме ли се,
всички доволни ли са, надявам се че няма обидени?
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти – земеделска земя, чрез
публичен търг.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия също с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
По шеста точка с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комися подкрепя
проекта за решение
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

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

Имот №
57649.112.335
57649.112.347

Площ Кат
0.734
4
0.635
4

НТП
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
13240
441
13241
382
14

Попово
Попово

57649.112.348
57649.112.129

0.627
0.545

4
4

за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих

13242
13229

377
328

Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
Имаме ли коментари по тази точка? Не виждам. В такъв случай преминаваме към
гласуване. Гласуването по тази точка е поименно.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 398
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

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

Имот №
57649.112.335
57649.112.347
57649.112.348
57649.112.129

Площ Кат
0.734
4
0.635
4
0.627
4
0.545
4

НТП
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих

Начална тръжна
АОС цена лв/имот
13240
441
13241
382
13242
377
13229
328

Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в редовно общо
събрание на акционерите на „МБАЛ – Търговище“ АД.
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви д-р Колева. Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ,,
Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН
**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45,
заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на редовното
общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.05.2018 г. от 10.00 часа в сградата
на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на Изпълнителния директор /при липса
на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.05.2018 г. от 10:00 часа
на същото място при същия дневен ред/ и гласува с всички притежавани от Община Попово
акции по точките от дневния ред:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – проект
на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2017 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от
регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява
Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор.
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3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността
им през 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
4. Избор на регистриран одитор за 2018 г. – проект на Решение: Общото събрание на
акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 г.
5. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание
на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.
6. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на Решение:
Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на
директорите.
7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението – проект на Решението: Общото събрание на акционерите
определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в
лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна
заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на
които не е възложено управлението могат да получат въпросното възнаграждение, в
случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
Някакви предложения за промяна на решението има ли? Имате думата за коментар,
ако някой иска да коментира това решение. Не виждам. Гласуването по тази точка е
поименно на база на основанията, така че преминаваме към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Сюлейман Исмаилов Лешков

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 399
На основание
Общинският съвет

чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ,,

РЕШИ
Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН
**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45,
заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на редовното
общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 11.05.2018 г. от 10.00 часа в сградата
на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на Изпълнителния директор /при липса
на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 25.05.2018 г. от 10:00 часа
на същото място при същия дневен ред/ и гласува с всички притежавани от Община Попово
акции по точките от дневния ред:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2017 г. – проект
на Решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите за
дейността на дружеството през 2017 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от
регистриран одитор – проект на Решение: Общото събрание на акционерите одобрява
Годишния финансов отчет на дружеството за 2017 г., заверен от регистриран одитор.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността
им през 2017 г. – проект на Решение: Общото събрание на акционерите освобождава от
отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2017 г.
4. Избор на регистриран одитор за 2018 г. – проект на Решение: Общото събрание на
акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2018 г.
5. Промяна в състава на Съвета на директорите – проект на Решение: Общото събрание
на акционерите приема предложената промяна в състава на Съвета на директорите.
6. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите – проект на Решение:
Общото събрание на акционерите определя тригодишен мандат на новоизбрания Съвет на
директорите.
7. Определяне възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма
да бъде възложено управлението – проект на Решението: Общото събрание на акционерите
определя възнаграждението на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде
възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в
лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна
заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба №9 от 2000 г.
за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни
заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на директорите, на
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които не е възложено управлението могат да получат въпросното възнаграждение, в
случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Промяна в наименованието на социалните услуги предоставяни в Звено „Социални
услуги за възрастни с умствена изостаналост“ с адрес: с. Медовина, общ. Попово, ул.
„Христо Христов“ № 3.
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Отново с пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл.36, ал.2, т.4, буква а, подбуква жж), чл.36, ал.2, т.4 буква е,
подбуква бб), чл.36, ал.3, т.2, буква „а” от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане и §11 от Преходни и заключителни разпоредби към Постановление №246 от
02.11.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, приет с Постановление №243 на Министерски съвет от 1998г., Ви предлагам
да вземете следното
РЕШЕНИЕ:
1.Общински съвет гр. Попово променя наименованието на социалните услуги „Център за
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”, „Защитени жилища
за хора с умствена изостаналост”-2бр и „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”
предоставяни от Звено „Социални услуги за възрастни с умствена изостаналост” с адрес:
с.Медовина, общ. Попово, ул.“Христо Христов“ №3, както следва:
1.1. От: „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”
В: „ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”
1.2. От: „Защитени жилища за хора с умствена изостаналост”
В: „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост”
1.3. От: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”
В: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост”
2.Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати настоящото решение на Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Попово и Регионална Дирекция „Социално подпомагане” гр.
Търговище
Колеги, имате думата.Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Имам само едно предложение: в точките 1.1., 1.2. и 1.3. от Център В Център, молбата
ми е В център – да посочим и адрес, защото в предното решение, за предните наименования
за ЦНСТ, сега има един пропуск, там не са посочени адресите и изпълнителния директор на
Агенция СП е затруднен да пусне заповедите с новите наименования. Просто, молбата ми е
да добавим с адрес и да изпишем адреса на всеки едно, защото за всяко едно жилище и дом
ще има отделна заповед, просто да посочим и адреса. Защото горе е посочен адрес, но той е
записан от звеното социални услуги и адрес и да не ни направят пак да
поискаме
сега
пуснахме писмо до общината да внесе яснота в кои заведения става въпрос.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, Вие сте най-запознат с тази ситуация. Колеги, има предложение, от г-н
Димитров, който е съгласен, моля да гласува.
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Добре, с така направената промяна в предложенията, подлагам на гласуване като цяло
предложението.:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 36, ал.2, т.4, буква а, подбуква жж), чл. 36, ал.2, т.4 буква е,
подбуква бб), чл.36, ал.3, т.2, буква „а” от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане и §11 от Преходни и заключителни разпоредби към Постановление №246 от
02.11.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Постановление №243 на Министерски съвет от 1998г.,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр. Попово променя наименованието на социалните услуги „Център за
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”, „Защитени жилища
за хора с умствена изостаналост”-2бр и „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”
предоставяни от Звено „Социални услуги за възрастни с умствена изостаналост” с адрес:
с.Медовина, общ. Попово, ул.“Христо Христов“ №3, както следва:
1.1. От: „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”
В: „ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”
с адрес с. Медовина, общ. Попово, ул. „Христо Христов“ № 3.
1.2. От: „Защитени жилища за хора с умствена изостаналост”
В: „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост” с адрес с. Медовина, общ.
Попово, ул. „Христо Христов“ № 3.
1.3. От: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”
В: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с адрес с. Медовина, общ. Попово,
ул. „Христо Христов“ № 3.
2.Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати настоящото решение на Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Попово и Регионална Дирекция „Социално подпомагане” гр.
Търговище.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
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Господин Витанов, Вие не гласувахте.
Валентин Витанов – общински съветник
…………..моля да го прегласувате решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, който е съгласен моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 400
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, във връзка с чл. 36, ал.2, т.4, буква а, подбуква жж), чл. 36, ал.2, т.4 буква е,
подбуква бб), чл.36, ал.3, т.2, буква „а” от Правилника за прилагане на Закона за социалното
подпомагане и §11 от Преходни и заключителни разпоредби към Постановление №246 от
02.11.2017г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане, приет с Постановление №243 на Министерски съвет от 1998г.,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Общински съвет гр. Попово променя наименованието на социалните услуги „Център за
настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”, „Защитени жилища
за хора с умствена изостаналост”-2бр и „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”
предоставяни от Звено „Социални услуги за възрастни с умствена изостаналост” с адрес:
с.Медовина, общ. Попово, ул.“Христо Христов“ №3, както следва:
1.1. От: „Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост”
В: „ Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”
с адрес с. Медовина, общ. Попово, ул. „Христо Христов“ № 3.
1.2. От: „Защитени жилища за хора с умствена изостаналост”
В: „Защитени жилища за лица с умствена изостаналост” с адрес с. Медовина, общ.
Попово, ул. „Христо Христов“ № 3.
1.3. От: Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”
В: Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост” с адрес с. Медовина, общ. Попово,
ул. „Христо Христов“ № 3.
2.Възлага на Кмета на Община Попово да изпрати настоящото решение на Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Попово и Регионална Дирекция „Социално подпомагане” гр.
Търговище.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище, мандат 01.01.2019 –
31.12.2022 г.
Тук становище има четвърта комисия, така че г-н Дончев, заповядайте.
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Дончев. Да се опитам да дам малко пояснение в тази връзка. Имаме
промяна в Наредбата за избор на съдебни заседатели в Окръжен съд Търговище. Трябва да
бъде избрана комисия и тя да направи предложения на база на новата Наредба за избор. Има
доста сериозна работа и трябва да сме внесли в юлската за предпочитане, най-късно в
августовската сесия предложения, които трябва да бъдат одобрени. Затова внасям тази
докладна на базата на предложението, което е дошло до мен за комисия, която да бъде от 5
члена и трябва да си изберем тук състав на комисията. Така, че аз ще прочета
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предложението, което внасям, а от Вас очаквам предложения по отношение на председател,
секретар и членове на комисията.
Предложението за решение по тази точка има следния вид:
чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21 ал. 1 т.1 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 68, ал.1 от ЗСВ и
чл. 6 от Наредба № 1 от 03.03.2011 г. за съдебните заседатели предлагам Общински съвет
Попово да вземе следното

РЕШЕНИЕ
1. Общински съвет Попово, област Търговище избира временна комисия в състав от 5
/пет/ члена, които да изготвят и докладват предложения за съдебни заседатели за
Окръжен съд – Търговище с мандат 01.01.2019 – 31.12.2022 година
2. Общински съвет Попово избира за членове на комисията по т. 1 както следва:
Председател: ----, секретар ---- и членове ......
3. Временната комисия да изготви и представи доклад за резултатите от дейността си
пред ОбС Попово в срок до 14 календарни дни преди заседанието на Общински съвет
Попово, предвидено за провеждане през месец юли 2017 г.
Имате думата. Първо по отношение структурата на решението броя членове и второ по
членовете, председател и секретар на комисията. Имате думата.
Дончо Дончев – общински съветник
Предлагам за председател на комисията господин Гецов и за член г-н Йордан Костов.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други предложения? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Ами аз предлагам първо да кажем колко члена ще е комисията. Предлагаме пет
членна комисия. Подкрепяме г-н Гецов за председател, за секретар на комисията предлагаме
г-н Дончев и за член на комисията Драгомир Анастасов Петров.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, заповядайте.
Мехмед Камбер – общински съветник
Групата съветници от ПП ДПС предлагаме за член на комисията г-н Сюлейман
Лешков.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме ли други предложения. Г-н Тошков, заповядайте.
Никола Джамбазов – общински съветник
Предлагам първо да оправим грешката в точка 3 и да е 2018, а не 2017 г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря. Техническа е грешката, поправяме я. Да се чете месец юли 2018 г.
Предложение по отношение на членове нямате г-н Джамбазов, нали. Благодаря.
До този момент имаме председател, секретар и трима члена, ако няма други
предложения предлагам да бъде гласуване анблок всичко, тъй като попълва точно комисията
и всички предварително уточнени длъжности и членове. Имаме ли нещо против. В такъв
случай подлагам на гласуване първо членовете на комисията:
Гецо Гецов за председател, Дончо Дончев за секретар, Драгомир Петров – член, Йордан
Костов – член, Сюлейман Лешков – член. Който е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува:
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Предложението се приема !
А сега с направената корекция в последна точка – 2018 г. гласуваме като цяло
решението. Който е съгласен с така направеното предложение за решение за избор на
Временна комисия, моля да гласува:
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 401
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, и във връзка с
чл. 68, ал. 1 от ЗСВ и чл. 6 от Наредба № 1 от 03.03.2011 г. за съдебните заседатели ,
Общинският съвет

РЕШИ
4. Общински съвет Попово, област Търговище избира временна комисия в състав от 5
/пет/ члена, които да изготвят и докладват предложения за съдебни заседатели за
Окръжен съд – Търговище с мандат 01.01.2019 – 31.12.2022 година
5. Общински съвет Попово избира за членове на комисията по т. 1 както следва:
Председател: Гецо Гецов, секретар Дончо Дончев и членове: Йордан Костов,
Драгомир Петров и Сюлейман Лешков.
6. Временната комисия да изготви и представи доклад за резултатите от дейността си
пред ОбС Попово в срок до 14 календарни дни преди заседанието на Общински съвет
Попово, предвидено за провеждане през месец юли 2018 г.

Имате доста работа, да пожелаем на Комисията да си свърши работата. Господин
Кьосев, заповядайте.
Румен Кьосев – общински съветник
Благодаря. Приветствам избора на комисията. Точно в качеството ми на адвокат ще
обърна внимание на следното. Всеки общински съветник има правото да предлага, а
комисията ще направи подбор. Моля Ви да направите така подбора, щото да изберете хора,
не само достойни, с добро име в обществото и със съответните професионални качества, но и
хора, които мислят и които могат дори понякога да се противопоставят на мнението на
съдебния състав. Много често съдебните заседатели отиват там за да си получат хонорара и
не знаят съдържанието на делото, не знаят смисъла, квалификацията, понятията основните,
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юридическите понятия и се доверяват изцяло на преценката на съда. Само един пример, по
дело за убийство преди един месец, на второ съдебно заседание избрания съдебен заседател
от нашия район ме пита – „аз всъщност не разбрах какво е делото“. Моя съвет е, разбрахте
го. Няма значение за кого става въпрос.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Кьосев. Всички ние сме гледали много интересни филми за
американското правосъдие.
Румен Кьосев – общински съветник
Точно това е. Нека да разберат, че те имат равен глас с този на съдията, да си изчетат
Наредбата, има я публикувана в сайтовете на съдилищата и съвета ми е да се предлагат
такива хора, които имат собствено мислене и могат да правят преценката добро, лошо и т. н.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Кьосев. Тази липса на кадри, които да са подходящи за длъжността,
която трябва да заемат е навсякъде, не само в правосъдието и съдебната система, а
навсякъде, във всеки един сектор. Не знам как ще бъде преодоляна, дано имаме някаква
стратегия за това. Аз напълно се солидаризирам с това и за това казвам, че комисията има не
леката задача да събере, да намери подходящи кандидатури, да направи събеседване с тях, да
установи до колко те са подходящи и допустими за това нещо и да ни ги предложи на
вниманието на ОбС за одобрение, като ние ще разчитаме изцяло на тяхната преценка, защото
няма да познаваме всички в детайли. Така, благодаря Ви колеги.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Приемане на декларация в защита на строителството на автомагистрала „Хемус“.
Тук становища нямаме. Позволете ми аз да я зачета преди да я приемем:

ДЕКЛАРАЦИЯ
Ние, общинските съветници от Община Попово, изразяваме тревогата на поповчани и
всички граждани от Северна България от очертаващото се поредно спиране на
строителството на автомагистрала „Хемус“. За изминалите почти 50 години от началото на
строителството на магистралата под различни предлози работата е спирана или забавяна.
Съществената част от магистралата между Ябланица и пътен възел Белокопитово от 250км,
не е построена. Изразяваме солидарност с исканията за строителството на други пътища в
Северна България, но при ясен приоритет на АМ „Хемус“.
За нас въвеждането в експлоатация на АМ „Хемус“ е безусловен национален
приоритет! Това е главното средство за преодоляване на икономическия дисбаланс в
развитието на севера и юга на страната. Въвеждането на автомагистралата ще има незабавно
положително отражение в доходите и ще подобри качеството на живота на живущите в
региона.
Настояваме за ясна позиция и отговор на правителството и АПИ: всеки от ЛОТ-овете
на каква фаза по Закона за обществените поръчки е в момента; има ли открито финансиране
от Бюджет 2018г.; какви са разчетите за завършване на строителството?
Призоваваме всички общини от Северна България да подкрепят тази декларация и
изразяваме готовността си за общи действия в защита на АМ „Хемус“.
Общински съвет Попово
Проекта за решението свързано с горепосочената докладна има следния вид:
На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет
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РЕШИ
Общински съвет Попово приема декларация в защита на строителството на
автомагистрала „Хемус“.
Декларацията да се изпрати до президента на Р. България, Министерски съвет
на Р. България, омбудсмана на Р. България, кметовете и председателите на Общински
съвети в северна България, Агенция „Пътна инфраструктура“.
Приложение: Декларация.
Колеги, имате ли коментар? Заповядайте г-н Витанов.
Валентин Витанов – общински съветник
Благодаря г-н Председател. Явно нещата вървят когато има декларации. Една мода
излезе в последно време, декларации, които се използват за съответните искания.
Декларацията, която ни е предоставена всъщност касае Северна България, където вече се
работи и места, които сега ще се работят като трасе. Говорим, че Декларацията вече със
съответните сигнатури ги имаме. Значи, ясно е, че ще се работи към град Търговище. Съвсем
резонно е Търговище да подкрепя и Шумен и със собствена декларация да се мъчи да се
засилят нещата, но ясно е, че ще се работи към тоя район. Лично мен ме интересува какво ще
става в Попово, в Поповска община. Трасето вече готово ли е като проект? Защото найразлични варианти се търкалят. Значи ние първо трябва да поискаме това нещо, има ли
проблеми с трасето, има ли имоти, които трябва да се отчуждават, има ли исторически
обекти или всичките неща, които са проблемни при прекарването на такова съоръжение.
Това ние трябва да го знаем предварително. От там нататък към края на годината вече,
когато се видят нещата в развитие ние наистина трябва вече да имаме от инвеститора и от
съответните длъжностни лица от МС свързани с тези съоръжения, вече трябва да сме съвсем
наясно. Тогава наистина трябва да тръгнем със силни декларации, които да защитават
интересите на гражданите на общината. Тая декларация, която ще я одобрим, тя в момента
не касае пряко нашата община.
Румен Кьосев – общински съветник
Аз само да отговоря на г-н Витанов. Държавата като реши да отчуждава за държавни
нужди хич не я интересуват нашите декларации. Хич не я интересуват, има си предвиден
ред, ще направи отчуждаване, обезщетяване, ще има жалби срещу отчуждаванията най-вече
в частта на оценките, ще им се даде на собствениците малко повече парички и нещата ще
тръгнат. Така че, какво значение има нашата декларация? Никакво, нито пък имаме
възможността и да изискваме информация и да се произнасяме на база на тази информация.
Държавата е решила нещо да прави, дай боже да го направи. Защото чакаме май от осемдесет
и коя година чакаме, не знам.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Кьосев, давам думата на д-р Веселинов за повече пояснения.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, имаше обществено обсъждане. Три
пъти в Община Попово идваха специалисти, говорихме за два, дори междинен трети вариант,
окончателно се прие за проектиране северния вариант с три отбивки за Попово, което мен ме
учуди за сега по проект са три отбивките, дано останат толкова. Северния вариант остава,
северно естествено от Попово. Покрай Свинекомплекса, имаше голям спор, заради Ловното
стопанство Еленово и разсичането на Ловното стопанство и обезпокояването на животните.
Оспорва се от хората, които са заинтересувани за това. Покрай Ковачевец минава, така че, за
сега трасето си е във вариант север от Попово. Друго какво може да зависи от нас аз не знам,
той г-н Кьосев Ви каза. Община Попово е изразила и е съгласувала предварителните
проучвания за изготвяне на окончателен проект, така че от наша административна среда
всичко е готово и сме дали възможност на проектантите да изработят проекта за трасето.
Кога ще започне строителството и преди това избора на изпълнител аз не мога да кажа. Явно
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това ще зависи от финансовите ресурси на държавата, а може би и на Министерството на
транспорта с европейски проекти. Това е, което аз мога да кажа по варианта Магистрала
минаваща покрай Попово. В момента ние обсъждаме не - разрешаване или неразрешаване,
или оспорване на проекта, а обсъждаме една Декларация, която има съвсем друга цел.
Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Веселинов. Имаме ли други изказвания? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз в началото на заседанието не си позволих да зачета всичко, което е отговорил
министър Нанков на депутатско питане в НС, но сега ще си позволя да зачета някои неща,
които според мен абсолютно обезсмислят много абзаци от тази декларация. Сега, вярно към
февруари месец, съветник от АБВ внася и колегите от ГЕРБ и ОбС с 35 гласа ЗА и един
ПРОТИВ в Шумен са подкрепили, но това е било тогава. Сега към днешна дата, чета Ви
съвсем кратко, без да Ви чета Лотове и чудесии, защото те са много, осигурено финансиране,
неосигурено. Но това, което нас е в много напреднала фаза. Май месец ще има първа копка –
министър, депутати, областни управители. Но „трасето на Автомагистрала Хемус е част от
европейската пътна мрежа от връзката с коридор четири на запад, до коридор девет на близо
до град Велико Търново. Предвидено е да свързва източните и западните части на България с
транс европейската пътна мрежа. Цялото изграждане на Автомагистрала Хемус ще ускори
процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво, ще окаже
благоприятно влияние върху бизнеса и създаването на нови работни места. Общия брой на
населението, което ще се възползва от подобрената инфраструктура е 2.9 милиона души
върху площ от 44 % от територията на страната. Това посочва регионалния министър в
отговор на депутатски въпрос. Автомагистрала Хемус ще осигурява връзка и с пристанище
Варна, което е ключово за търговията с Украйна, Русия, Турция. Общата дължина на
Автомагистрала Хемус е 420 км. В експлоатация са участъците София – Ябланица и от с.
Белокопитово до Варна с обща дължина 170 км. Неизградената част от Автомагистралата
започва от Ябланица, област Ловеч и завършва до Белокопитово, област Шумен. Проекта е
разделен на Лотове.“ Дадени са Лотовете, дадено е какво ще се финансира, какво няма, има
избрани изпълнители, на различни нива са тези неща. Министерството на регионалното
развитие и благоустройството и Агенция пътна инфраструктура работят при пълна
мобилизация на административния ресурс, за да може цялото трасе на Автомагистрала
Хемус да бъде построено до 2025 година. За осигуряване на средства за подготовка и
изпълнение на проектите за участъците от пътен възел Боаза, който стартира, до пътен възел
Буховци, който касае нас тука се търсят източници на финансиране, сред които са публично
частно партньорство, държавно гарантирани заеми, завършва отговора на министър Нанков.
Кратко, ясно, всичко, което е описано тука. Така, че.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Вие го изразихте в началото. Аз мисля, че нищо лошо няма в
това, което ние в момента приемаме, защото пак говорим, че нашия проект, аз доколкото
виждам, от двете страни се строи, но при нас най-вероятно ще отидем на 2025 година, което
е краен срок и това, че ние в момента изразяваме едно безпокойство и една подкрепа на
изграждането на тази магистрала няма нищо лошо в това. Така, че …
Димитър Димитров – общински съветник
Съгласен съм, но пише, че се очертава поредно спиране в нашата Декларация ето
записано е „очертаващото се поредно спиране“. Къде го виждаме това спиране, няма ли да се
изложим и пред Президент, министър – поредно спиране. Пише, че за нас е безусловен
национален приоритет, ми то и г-н Министър Председателят Бойко Борисов всеки ден го
говори това нещо, че за Северна България е приоритет на това Правителство.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Димитров. Г-н Дончев.
Дончо Дончев – общински съветник
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Аз искам да споделя така с Вас, че през последните 20 години използвам интензивно
тази магистрала. Точно в частта за тези 10 преди това се наслушах как тази магистрала
тръгва и как в кратък срок тя ще бъде довършена. Така, че тази декларация, която предлагаме
за мен е важна, аз смятам, че ние трябва да я приемем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Има ли други желаещи да се изкажат във връзка с точката? Не виждам. В такъв случай
подлагам на гласуване това решение заедно с Декларацията. Който е съгласен да приемем
тази Декларация в този си вид с това решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

17
2
8

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 402
На основание чл. 21 ал. 2 и чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово приема декларация в защита на строителството на
автомагистрала „Хемус“.
Декларацията да се изпрати до президента на Р. България, Министерски съвет
на Р. България, омбудсмана на Р. България, кметовете и председателите на Общински
съвети в северна България, Агенция „Пътна инфраструктура“.
Приложение: Декларация.
Декларацията се приема и ще бъде изпратена по предназначение, така както е
записано.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11. Приемане на годишен план за развитие на социалните услуги в Община Попово за
периода 2018 – 2019 година
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 19, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за социалното подпомагане, чл.
36 б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и
чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
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1. Общински съвет град Попово приема Годишен план за развитие на социалните услуги
в Община Попово за периода 2018-2019 година.
2. Възлага на кмета на Община Попово да предостави Годишния план за развитие на
социалните услуги в Община Попово за периода 2018-2019 година по електронен
път на Изпълнителния Директор на „Агенцията за социално подпомагане, в 14-дневен
срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.
Приложение: Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Попово за периода
2018-2019 година.
Колеги, заповядайте. Имаме ли въпроси по тази точка. Г-жо Исмаилова, заповядайте.
Адалет Исмаилова – ръководител на Звено социални услуги
Искам да помоля да направим корекция в Годишния план във Потребители – целеви
групи, точки две и три, да се чете от „Деца и младежи без увреждания“ - „Деца без
увреждания“ .
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. Колеги, не мисля това да го подлагам на гласуване, мисля че е техническо
уточнение. Разбрахте същността на предложението. Ако няма други забележки, моля, който е
съгласен с така направеното предложение за решение по тази точка с направеното
уточнение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 403
На основание чл. 19, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за социалното подпомагане, чл.
36 б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и
чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА , Общинският съвет

РЕШИ
3. Общински съвет град Попово приема Годишен план за развитие на социалните услуги
в Община Попово за периода 2018-2019 година.
4. Възлага на кмета на Община Попово да предостави Годишния план за развитие на
социалните услуги в Община Попово за периода 2018-2019 година по електронен
път на Изпълнителния Директор на „Агенцията за социално подпомагане, в 14-дневен
срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.
Приложение: Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Попово за периода
2018-2019 година.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
28

Д-р Ганка Колева – общински съветник
Благодаря. Уважаеми колеги общински съветници, от 20 февруари до 24 април в
Общинска администрация са постъпили 42 молби на граждани на отпускане на еднократна
финансова помощ. След тяхното разглеждане, комисията предлага да вземем следното
решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Христина Радкова Емилова
150 лева
2. Исмаил Якубов Исмаилов
150 лева
3. Юмгюл Мехмедова Джаферова
100 лева
4. Радослав Николаев Петров
200 лева
5. Мариела Стефанова Велева
50 лева
6. Николай Стефанов Станев
200 лева
7. Ремзие Мустафова Мустафова
200 лева
8. Хайри Исмаилов Алиев
150 лева
9. Адалет Веждиева Ахмедова
100 лева
10. Снежанка Свиленова Иванова
150 лева
11. Галя Севдалинова Михайлова
150 лева
12. Атанас Борисов Атанасов
150 лева
13. Николай Димитров Досев
100 лева
14. Маргарита Иванова Ганева
150 лева
15. Ясен Руменов Стефанов
300 лева
16. Хрисимира Недкова Христова
300 лева
17. Богдана Иванова Панайотова
300 лева
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Айше Юсеинова Мехмедова
2. Софка Кирилова Митева
3. Орлин Ангелов Атанасов
4. Ралица Иванова Русева
5. Симеон Младенов Симеонов
6. Ася Асенова Алексиева
7. Салие Абилова Ибрямова
8. Иван Иванов Лазаров
9. Станислав Блаоев Димитров
10. Йордан Борисов Йорданов
11. Кирил Андреев Митев
12. Фикри Мустафов Сюлейманов
13. Сеид Сабри Сеид
14. Джуверие Юмерова Джаферова
15. Сабрие Юсеинова Исмаилова
16. Мустафа Юсеинов Мустафов
17. Юлиян Северинов Алдинов
18. Искрен Асенов Асенов
19. Кязим Зикимюренов Абрахимов
20. Надка Михова Стефанова
21. Айхан Зекереев Шабанов
22. Руска Михайлова Петрова
23. Мустафа Алишев Мустафов
24. Златка Сергеева Маринова
ІІІ. За доуточняване
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1. Надка Петкова Маринова
Сумата, която предоставяме в момента е в размер на 2900 лева. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги,
На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, отпуска
еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.
Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 404
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:
18. Христина Радкова Емилова
19. Исмаил Якубов Исмаилов
20. Юмгюл Мехмедова Джаферова
21. Радослав Николаев Петров
22. Мариела Стефанова Велева
23. Николай Стефанов Станев
24. Ремзие Мустафова Мустафова
25. Хайри Исмаилов Алиев
26. Адалет Веждиева Ахмедова
27. Снежанка Свиленова Иванова
28. Галя Севдалинова Михайлова
29. Атанас Борисов Атанасов
30. Николай Димитров Досев
31. Маргарита Иванова Ганева
32. Ясен Руменов Стефанов
33. Хрисимира Недкова Христова
34. Богдана Иванова Панайотова

-

150 лева
150 лева
100 лева
200 лева
50 лева
200 лева
200 лева
150 лева
100 лева
150 лева
150 лева
150 лева
100 лева
150 лева
300 лева
300 лева
300 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
25. Айше Юсеинова Мехмедова
30

26. Софка Кирилова Митева
27. Орлин Ангелов Атанасов
28. Ралица Иванова Русева
29. Симеон Младенов Симеонов
30. Ася Асенова Алексиева
31. Салие Абилова Ибрямова
32. Иван Иванов Лазаров
33. Станислав Блаоев Димитров
34. Йордан Борисов Йорданов
35. Кирил Андреев Митев
36. Фикри Мустафов Сюлейманов
37. Сеид Сабри Сеид
38. Джуверие Юмерова Джаферова
39. Сабрие Юсеинова Исмаилова
40. Мустафа Юсеинов Мустафов
41. Юлиян Северинов Алдинов
42. Искрен Асенов Асенов
43. Кязим Зикимюренов Абрахимов
44. Надка Михова Стефанова
45. Айхан Зекереев Шабанов
46. Руска Михайлова Петрова
47. Мустафа Алишев Мустафов
48. Златка Сергеева Маринова
ІІІ. За доуточняване
2. Надка Петкова Маринова

Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Официално постъпили няма такива. Благодаря Ви. Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз искам само, понеже граждани от Попово искат да събират подписка и искам да
уведомя д-р Веселинов да вземат мерки на улицата, която е на Гимназията има един паркинг
направен точно пред входа на гимназията, има нападали жици, които не се знае какви са и е
обрасло страшно много и децата, тротоара просто не се вижда. И се притесняват, че може да
стане пътно транспортно произшествие с учениците, които отиват сутрин на училище.
Казахме им да не събират подписка за това сега, ще Ви запознаем с това нещо. Пратете
хората Вашите там от Звеното. На самата Гимназия централния вход, който е долу, не задния
вход, а зад църквата. От паркинга на долу е нещо страшно, аз всяка сутрин от там минавам и
са прави хората, че има много нападали жици, сега дали са, според мен не е високо
напрежение, а са просто кабелни, но е обрасло всичко, там има едно парцелче, което е
станало джунгла направо там.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Мисля, че ще бъдат взети мерки. Колеги, ако няма друго?
Господин Петров.
Драгомир Петров – общински съветник
Аз също имам едно питане към кмета от нашия квартал, до Керамичния техникум.
Тази уличка, която е до пансиона, отзад, където сега са децата там, ул. „Керамик“ е много
малка и е в окаяно състояние и каза ние, нито може да влезе линейка, ако някое от децата, тя
просто я няма улицата. Много е трудна, спират в началото на улицата, изнасят там нещо, то
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никакъв подход няма. Тя е малка улица, каза, не искаме да правим някакви такова, ама каза
обърнете внимание какво може да се направи там, поне да може да се ползва там да чакълира
на първо време поне да може да има някакъв подход.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви господин Петров, кмета чу забележките. Ако няма друго. Господине,
Вие в каква връзка?
Гражданин от с. Медовина
Аз съм от село Медовина. Представител съм на група граждани от Медовина. Две
години подред 2017 пролетта и 2018 пролетта. Искаме да се направи общоселско събрание в
селото.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В каква връзка ?
Гражданин от с. Медовина
Ами, не знам каква е връзката, обаче не знаем към кого да се обърнем. Искаме да
зададем въпроси, а няма към кого да ги зададем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нали има кмет.
Гражданин от с. Медовина
Ами има кмет, да. Има, ама кмета казва, че не е длъжен да прави общоселско
събрание……………гражданина не говори на микрофон…………….нямаме никакви права
да питаме това защо е така, значи ние не сме граждани пълноправни на тази държава.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, от Общински съвет, какво искате в момента? Какво можем да направим.
Гражданин от с. Медовина
Аз не знам какво да искам. Някакво съдействие. Примерно да се насрочи събрание, по
един общински съветник от партия, нали тука тъй да дойде да присъства на събранието,
защото ще има въпроси и към него зададени. Не само към кмета. Много неща има да се
решават. За 30 годиин в Медовина един гвоздей не е забит.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Със сигурност сте прави, но.
Гражданин от с. Медовина
Три камиона камъни има изсипани, дупките ей таквиз големи и ги ритаме. А пък има
дупки, дето гьолове. У тъмнотата, не можеш да видиш къде да минеш. Аз пак ще Ви кажа,
тук дупка като има веднага асфалт, а ……………… и ще се продава нашо имущество и
парите къде отиват ……………….. майката му е от туй което имаш да направиш нещо,
защото хората на времето са дарявали земя за църквата, за училище, сега тази земя тука не
знам, сега се продава ….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, чухме Ви. Сега за общоселско събрание не знам как може ние да
съдействаме. Мисля, че това трябва да е Ваша инициатива. Вие винаги, ако имате достатъчно
хора може да се съберете, не мисля, че ОбС е органа, който може да помогне за
общоселското събрание. Въпроси може винаги да задавате, към мен включително, към
всички общински съветници. Колкото можем ще бъдем полезни.
Гражданин от с. Медовина
Нещата …………………кажете, кога ще дойдем ние 10 човека тука тъй
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Във всеки момент сте добре дошли. Заповядайте, аз съм насреща, ще Ви изслушам,
разбира се колкото мога ще Ви отговоря.
Гражданин от с. Медовина
Няма само на избори да ни търсят.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Да, прави сте. И не би трябвало, за това казвам, ето ние сега научаваме,че имате
проблеми, оставихме Ви да говорите. Заповядайте с формулирани въпроси. Проблемите не са
само и в Попово, те са в държавата като цяло, така, че проблемите са си навсякъде, до
колкото можем се опитваме да ги решаваме.
Благодаря Ви колеги, с това закривам тридесет и първото заседание на ОбС Попово.
Бъдете живи и здрави.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:

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