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ПРОТОКОЛ № 32
Днес, 31.05.2018 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ТРИДЕСЕТ и ВТОРОТО 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 днешното заседание присъстват 26
общински съветника, имаме кворум, ОбС може да взема решения, затова позволете ми да
открия ТРИДЕСЕТ и ВТОРОТО заседание на Общински съвет Попово.
На заседанието присъства Кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, зам. кмет
Милена Божанова, гости виждам, юридическия отдел редуциран.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило единствено от Хюсеин
Ибрямов. Очакваме всеки момент към нас да се присъедини и Пламен.
Преди да започнем работа, колеги, позволете ми от мое име и от Ваше име да
честитим рождения ден на нашия колега г-н Лешков, да му пожелаем здраве, дръзновение, да
работи за благото на жителите на община Попово. Нека да го аплодираме.
От тук насетне продължаваме по дневния ред. Имате предварително раздаден проект
дневен ред от 19 точки.
В законоустановения срок постъпиха още три докладни записки. Една докладна записка от
общинския съветник Радияна Георгиева относно:
Реализация на инвестиционно намерение за изграждане на микропредприятие на
територията на град Попово.
И две от кмета на общината д-р Л. Веселинов относно:
Кандидатстване на Община Попово с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос
2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“,
процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.
и относно:
Създаване на дружество с ограничена отговорност „Анортит” ООД.
Предлагам те да влязат като точки 18, 19 и 20 в Дневния ред.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
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Предложението се приема.
В този порядък Ви зачитам Дневния ред за днешното заседание:
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 г.
2.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за
2017г.
3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2018 г. - имоти в регулация и учредяване на безвъзмездно право на
ползване на имоти частна общинска собственост.
4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2018 г. - имоти в регулация и земеделска земя.
5.Учредяване право на пристрояване за изграждане на склад на „Хуманитарна аптека“,
сграда с идентификатор 57649.503.2298.5 по кадастрална карта на гр. Попово, ЖК
„Русаля“.
6.Учредяване право на пристрояване на „Гараж към съществуващ търговски обект“,
сграда с идентификатор 57649.503.210.7 по кадастрална карта на гр. Попово, кв.
„Младост“.
7.Одобряване на оценки за продажба сглобяеми къщи като материали.
8.Прекратяване на съсобственост между община Попово в УПИ ІV, кад. № 54 от кв. 6
по регулационния план на с. Иванча, чрез изкупуване частта на Общината.
9.Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните клубове и развитието на спорта за всички в община Попово.
10.Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
11.Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща авансово плащане по Договор № 25/07/2/0/00628 от 24.04.2018 г., 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 /2014 – 2020 г./
12.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 „Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”.
13.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
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„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”.
14.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 „Стратегията за
водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна групаПопово”.
15.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”.
16.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”.
17. Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски
територии собственост на Община Попово за 2018 г.
18.Реализация на инвестиционно намерение за изграждане на микропредприятие на
територията на град Попово.
19.Кандидатстване на Община Попово с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос
2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“,
процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.
20. Създаване на дружество с ограничена отговорност „Анортит” ООД.
21. Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Процедура ли, г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Преди да гласуваме дневния ред искам д-р Веселинов, ако може да внесе малко яснота
по т. 3. Ние, на наше събиране на групата решихме да подкрепим тази докладна, но в
последствие се оказа, че единия парцел, който даваме безвъзмездно на тази фирма се оказва,
че е в апортната вноска складовата база 750 квадрата. С наше решение 83 от 11.04.2012 г. на
предния ОбС ние участваме в ЕКО Попово ООД и тази сграда е апортна вноска. В правния
мир ЕКО Попово съществува. В решението ни е записано, че всички промени в
дружествения договор да се гласуват от ОбС, а не е ли нормално да излезем от това
дружество ЕКО Попово, за да не стане да не подведем нашите нови контрагенти и да се
случат някои неща, които да изпаднем в някакви съдебни спорове и т. н.? Защото реално в
решението от 11.04.2012, точно това пише, че прави не парична вноска в капитала на
дружеството с ограничена отговорност ЕКО Попово, във вид на право на ползване върху
имот частна общинска собственост представляващ масивна сграда за склад с площ 750
квадрата и имота е този, който е единия от двата имота от 10 дка мисля беше единия. В него
е този склад. А ние в същност продължаваме да участваме в ЕКО Попово с този склад и сега
няма ли да подведем тези хора с това нещо и да създадем предпоставки италианците да
тръгнат да си търсят правата по тази начин. Не знам, ако не е изчистен този момент за мене е
добре да я оттеглим. На следващо заседание да излезем от ЕКО Попово и да го решим този
проблем и след това вече да си работят новата фирма, която ще направи това. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
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Да, правно, нормативно е абсолютно прав г-н Димитров, но ние пък бързаме, за да
могат пък те да си правят проекта и знаете, че сме притиснати със сметосъбирането и
извозването на битовите отпадъци. Да не подпираме. Наистина, формално трябва да излезем.
Италианците окончателно се отказаха от техните намерения да изграждат такава инсталация.
Прав е г-н Димитров, но да не губим един месец, това ми е молбата. Ще направим
необходимото на следващата сесия да излезем от ЕКО Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, и аз мисля така. Не е проблем да го гласуваме това в момента, за да
задвижим, а ако е необходимо на следваща сесия да входираме една докладна, с която
общината излиза от ЕКО Попово. В тази връзка коментара остава така, нали? Добре
благодаря Ви.
В такъв случай, колеги, подлагам на гласуване Дневния ред във варианта, в който го
изчетох. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
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Единодушно приехме Дневния ред.
Преминаваме към работа по първа точка.
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018 г.
Преди да дам думата на колегите за становища бих помолил г-жа Божанова, има
допълнение към така направеното предложение във връзка с последната точка доколкото
разбирам. Заповядайте г-жо Божанова.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Във връзка с последната точка, която внасяме във връзка с Кандидатстване по ОП
Региони в растеж се налага допълване и на Инвестиционната програма на Общината. Мисля,
че на всички Вас е раздадена докладната, така както би трябвало да изглежда с
допълнителното предложение. То е следното:
7. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие” – обект „Изпълнение на проекти
за енергийна ефективност на жилищни сгради по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в
растеж 2014 – 2020 г." – енергийни обследвания и технически паспорти“ със сумата 36 000
лв. /източник на финансиране: 36 000 лв. – собствени бюджетни средства/.
8. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 36 000 лв.
9. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2018 година
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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 29-ти вторник, в 12 часа в пълен
състав. Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С четири
гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя предложението за решение.
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 28 май 2018 г. от 13 часа, в пълен състав
с пет гласа ЗА подкрепя 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 29 май от 16 часа заседава в пълен състав и с пет 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 на редовно заседание с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
приема проекто решението да стане 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 непълен състав и с четири гласа ЗА подкрепя
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Зачитам проекта за решение, тъй като имаше направена корекция, за
това моля за търпение:
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 §51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа” – обект „Реконструкция и рехабилитация на основната
транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. “Младост” – 1 и 2 и прилежащата първостепенна
(обслужваща) улица за комплекса – ул. “Болнична”, гр. Попово“ – за част Електро със сумата
39 276 лв. /източник на финансиране: 39 276 лв. – собствени бюджетни средства/.
2. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 832 „Служби и дейности по
поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – обект „Изготвяне на технически проект за
общински път TGV2133 от км. 7+700 до км. 10+700 /отсечка от с. Манастирца до граница с
общ. Стражица/“ със сумата 13 840 лв. /източник на финансиране: 13 840 лв. – собствени
бюджетни средства/.
3. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други дълготрайни нематериални активи”, за дейност 619 „Други дейности
по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – обект
„Инвестиционен проект за изграждане на фонтан на площада на ул. „Александър
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Стамболийски“, кв. 104, УПИ І по План за регулация и застрояване гр. Попово – ЦГЧ“ със
сумата 15 000 лв. /източник на финансиране: 15 000 лв. – собствени бюджетни средства/.
4. Изменя се наименованието на обект от „Технически проект за Изграждане на
мемориален комплекс на загиналите поповчани във войните“ става „Комплексен проект за
инвестиционна инициатива за строеж на мемориален комплекс на загиналите поповчани във
войните“ /източник на финансиране: 30 000 лв. – собствени бюджетни средства/.
5. Изменя се наименованието на обект „Изработване на проект на площадка за масово
разпространени и биоразградими отпадъци“ става „Изработване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива за строеж „Център за управление на отпадъците““ /източник на
финансиране: 55 200 лв. – собствени бюджетни средства/.
6. Намаляват се средствата за Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа“, §10-30 „Текущ ремонт“ с 40 436 лв.

7. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „Изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г." –
енергийни обследвания и технически паспорти“ със сумата 36 000 лв. /източник на
финансиране: 36 000 лв. – собствени бюджетни средства/.
8. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и
неотложни разходи в частта за местните дейности с 36 000 лв.
9. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2018 година.
Имате думата колеги за коментари по Актуализацията на бюджета. Г-н Димитров,
заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Ние на наше заседание на групата на ПП ГЕРБ разгледахме Актуализацията на
бюджета. Като начало взехме решение да се въздържим, но в последствие, така след дълги
разговори решихме, че ще подкрепим тази докладна, но единственото ни притеснение е в т.
6, че продължаваме да намаляваме средствата в дейност 606 Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа, тоест текущ ремонт. Знаем какво е състоянието на уличната
мрежа в града. Знаем и настроението на хората в града точно за това и се притесняваме от
това, че отнемайки и тези 40 000 лева, няма ли да създадем напрежение? По принцип ще
подкрепим, заради това че ще се случат хубави неща в Младост 1 и Младост 2. Сега, дали е
уместно сега да правим шадраван, не знам, но то и да го правим тоз шадраван с тез големи
дупки целият град е шадравани. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Други колеги? Коментар? Д-р Веселинов за отговор,
заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Всъщност, ние нищо не пипаме в бюджета. Допълнително заради ул. „Болнична“ за
осветлението, което не е включено в проекта, не че не го направихме, а отпадна, поради
липса на финансиране. И аз мисля, че ул. „Болнична“ трябва да я донаправим, включително и
с уличното осветление. А, за тези шадравани – 15 хиляди лева, никой не казва, че ще правим
шадраван с 15 000 лева. 15 хил. лева ние прехвърляме от отпадналия договор за проектиране
на пътя Манастирца – Асеново. Тъй като проектанта подписа договор, но му се стори в
последствие много ниска стойността на този проект и всъщност тези пари се освободиха от
вече гласувания бюджет, така че финансов ресурс има. А повод за закачката, че града е с
дупки и шадравани, ами сами знаете, че всички заедно с мене решихме и насочихме в
болницата отидоха за тези последни 2 години три милиона лева. И те отидоха основно от
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инвестицията, която бяхме заделили за реконструкция на 11 улици. Хайде да си поемаме
заедно тежестта, на тези решения, които взимаме. Ако не бяхме махнали тези средства за
инвестиции по тези улици – ремонт и реконструкция на 11-те улици, а бяхме направили
улиците, нямаше да имаме болница. Сега щеше да я разпродава частен съдебен изпълнител.
Нали така? Носим всички отговорност и аз мисля, че взехме тогава едно мъдро решение – за
сметка на инфраструктурата да оставим болницата. Това трябва да се знае.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Други коментари? Не виждам. В такъв случай колеги
подлагам на гласуване Актуализацията на бюджета.
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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 405
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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 §51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа” – обект „Реконструкция и рехабилитация на основната
транспортно-комуникационна мрежа в ж.к. “Младост” – 1 и 2 и прилежащата първостепенна
(обслужваща) улица за комплекса – ул. “Болнична”, гр. Попово“ – за част Електро със сумата
39 276 лв. /източник на финансиране: 39 276 лв. – собствени бюджетни средства/.
2. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 832 „Служби и дейности по
поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – обект „Изготвяне на технически проект за
общински път TGV2133 от км. 7+700 до км. 10+700 /отсечка от с. Манастирца до граница с
общ. Стражица/“ със сумата 13 840 лв. /източник на финансиране: 13 840 лв. – собствени
бюджетни средства/.
3. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §53-09
“Придобиване на други дълготрайни нематериални активи”, за дейност 619 „Други дейности
по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ – обект
„Инвестиционен проект за изграждане на фонтан на площада на ул. „Александър
Стамболийски“, кв. 104, УПИ І по План за регулация и застрояване гр. Попово – ЦГЧ“ със
сумата 15 000 лв. /източник на финансиране: 15 000 лв. – собствени бюджетни средства/.
4. Изменя се наименованието на обект от „Технически проект за Изграждане на
мемориален комплекс на загиналите поповчани във войните“ става „Комплексен проект за
инвестиционна инициатива за строеж на мемориален комплекс на загиналите поповчани във
войните“ /източник на финансиране: 30 000 лв. – собствени бюджетни средства/.
5. Изменя се наименованието на обект „Изработване на проект на площадка за масово
разпространени и биоразградими отпадъци“ става „Изработване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива за строеж „Център за управление на отпадъците““ /източник на
финансиране: 55 200 лв. – собствени бюджетни средства/.
6. Намаляват се средствата за Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа“, §10-30 „Текущ ремонт“ с 40 436 лв.

7. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00
“Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 619 „Други
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” –
обект „Изпълнение на проекти за енергийна ефективност на жилищни сгради по
Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г." –
енергийни обследвания и технически паспорти“ със сумата 36 000 лв. /източник на
финансиране: 36 000 лв. – собствени бюджетни средства/.
8. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и
неотложни разходи в частта за местните дейности с 36 000 лв.
9. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и
параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2018 година.
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Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на „МБАЛ-Попово” ЕООД за
2017г.
Думата има за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя докладната записка.
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 четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал.
2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово”
ЕООД към 31.12.2017 г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
Приложения:
1. Приложение №1 Счетоводен баланс към 31.12.2017г.
2. Приложение №2 Отчет за приходите и разходите за 2017г.
Колеги, имате думата за въпроси. Управителят на Болницата г-н Яков е тук. Ако имате
някакви въпроси, сега е момента да ги задавате. Заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Разгледахме обстойно докладната. По принцип всяка година я приемаме и ние всяка
година се въздържаме от отчета на болницата, защото така сумарно направен с общи цифри
и според мен скрити някои плащания не можем да разберем нищо от тоя отчет. Приемаме го
за успокоение на Управителя, но за това ние решихме да се въздържим и аз имам един
въпрос към Управителя на болницата или към счетоводителя – за 2017 г. какви наеми сме
платили на Търговищките отделения на собственика, там където са нашите отделения,
защото тук не мога да се ориентирам, да видя, а пък и колегите общински съветници,
включително и г-н Гецов задаваха въпроси за тези наеми. Просто да ни обяснят къде по тези
пера, къде се намират точно наемите, за да видим за 2017 г. какви наеми сме платили на
Търговище. Благодаря.
Антон Стоянов – главен счетоводител на МБАЛ Попово
За 2017 г., наемите, които са изплатени по договора за хирургичните отделения са
62 200 лева. Те са посочени в Отчета за приходите и разходите – разходи за външни услуги –
347 хиляди лева.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма как да бъдат г-н Димитров наемите отделени, те са в комплект с всякакви други
разходи най-вероятно, затова е обобщено и затова тази цифра едва ли би могла да се види в
този вариант, чист, в който я каза гл. счетоводител на болницата. Други въпроси има ли
колеги?
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Антон Стоянов – главен счетоводител на МБАЛ Попово
Това е за цялата година. От 15-16 юни 2017 г. Отчета за приходите и разходите се
прави от 01.01. до 31.12 и то е в обобщен вид, така че те са включени в общата цифра.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли? Г-н Витанов, заповядайте.
Валентин Витанов – общински съветник
Ясно е, че проформа се приема баланса и отчета за приходите и разходите за 2017 г.
просто по задължение. Точно и ясно можем да го определим като „платено и пито“. На
предишна сесия, където пак се занимавахме с проблемите на болницата бяхме говорили като
принципал, защото непрекъснато се говори, че ние ОбС сме принципал, ние носим
отговорността, ние вземаме решенията. Та, решенията за 2017 г. са ясни. Това нещо можем
да го използваме като някаква база, като някаква основа, за да продължим по-нататък и да си
просто като принципал да си влезем в действието за болницата. Значи, бях предложил да се
прави отчет в краткосрочни такива срокове, където да се вижда може би по тримесечно
какви са приходите и разходите за точно определен период в кратък срок, за да може да
имаме просто терминологията е по- различна с тази, с която работя, просто трябва да
проявяваме контрол. За това най-близкия срок, който в момента ние можем да ползваме е
полугодието. Предлагам да получим много ясен и точен отчет за тези 6 месеца – приходи,
разходи, като задължително трябва да се разделят приходите и разходите. Има вече
софтуери, аналитични счетоводства, където се работи в нашата болница и така наречения
филиал в Търговище. Ние трябва да знаем всяко тримесечие, в случая сега и полугодието
какво става в болницата. Не да чакаме да дойде 2018 г. и отново да направим едно такова
нещо, което трудно се асимилира. Правя такова предложение. В края на полугодието,
началото на юли, когато вече се получат тези данни, да ги огледаме наново и наистина да си
влезем в силата на принципал. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По принцип вашето предложение беше не по точката, а беше първо да уточним,
наистина срока е 30 юни, за да се направи отчет, ние може да го приемем най-рано на
юлската сесия. Аз мисля, че това не е проблем. Те се изготвят на всеки 3, 6, 9 и 12 месеца.
Изготвят такъв отчет и баланс както този и мисля, че това не е никакъв проблем да ни бъде
предоставен.
Г-н Яков, заповядайте, нещо искахте да кажете.
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово ЕООД
Ние имаме готовност за всеки месец да даваме дори, но миналия месец не дойдох,
защото ние нямахме все още сключен договор с НЗК. По принцип, ако погледнете така
накратко без да казвам съвсем точни цифри, макар, че ги имам пред себе си – значи след
нова година ние редовно изпълняваме, говоря за шестте отделения над 200 000 лева всеки
месец обем работа. Друг е въпроса, че увеличиха цените примерно от април месец на
пътеките средно с 13% , лимита ни беше 199 000 лева, всеки месец ни го даваха по месечно и
накрая вместо да ни завишат тези 199 000 лева с 13 % отгоре при същия обем работа, тоест
да стане 224-225 хиляди лева обем в момента ни се предложи и бяхме принудени да
подпишем 202 000 лева лимит за до края на годината. До сега сме направили 4-5 жалби,
правим възражения, защото ние в този случай един вид ще намалим, това ще Ви го покажа
другия месец, ще намалим с 20% възможността да обслужваме населението на града. Тоест
от 20-ти до 30-ти трябва за затворим болницата да не работи. До сега имаме над 26 хиляди
лева от нова година над лимитни, както им казваме ние. На нас ни дават 200, ние сме
направили 207, 208, всеки месец преизпълняваме плана и не ни се плащат отгоре. За това
молбата ми е и към Вас и на г-н Кмета дадох докладна, ако има възможност по Ваша линия
да помогнете да се оправи бюджета на МБАЛ Попово, тоест да се актуализира с процента, с
който са вдигнати цените на пътеките в рамките на страната. Нас, фактически ни дадоха
стария бюджет, а пък с нови цени, тоест трябва да работим по-малко. Тоест, апела ми е към
това, съгласен съм на следваща сесия да дам и за първо тримесечие, и за второ тримесечие
поотделно кой колко е изпълнявал, с какви приходи. Благодаря.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Други въпроси има ли. Нека се конкретизираме по самата докладна. Г-н Димитров,
един път се изказахте, сега за какво? Заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Благодаря Ви. Вземам повод от думите на колегата Витанов и от думите на г-н Яков,
на следваща сесия след като през юли ли кога ще правим това шестмесечие, е ли възможно
да ни запознае и с одитния доклад, който мина, ако изобщо го е получил, и изобщо какво се
случва с тоз одитен доклад, защото да Ви кажа, тези 62 хиляди, които сега ни казаха ми се
виждат твърде малко и мисля, че ще се разминем с одитния доклад. Просто, ако е възможно
като принципал на тази болница, нали всички употребяваме тази дума да ни запознаят с този
одитен доклад и с констатациите в него. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Говорим за одитния доклад за миналата година.
Димитър Димитров – общински съветник
Не, одитния доклад, който мина сега тая година, проверката на МЗ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Яков, не мисля, че, ще го коментираме допълнително предложението на г-н
Димитров, ще го разгледаме и ще видим дали е възможно да бъде предоставен. Други
въпроси по отношение на докладната. Дайте да се съсредоточим върху отчета и баланса на
болницата за 2017 г. Ако имате конкретни въпроси спрямо него задайте ги, ако не, да го
подлагам на гласуване. Не виждам. В такъв случай гласуваме отчета и баланса на болницата
за 2017г. Гласуването е явно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

21
0
7

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 406
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал.
2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово” ЕООД
към 31.12.2017 г., съгласно Приложение №1 и Приложение №2.
Приложения:
1.Приложение №1 Счетоводен баланс към 31.12.2017г.
2. Приложение №2 Отчет за приходите и разходите за 2017г.
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Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3. Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2018 г. - имоти в регулация и учредяване на безвъзмездно право на
ползване на имоти частна общинска собственост.
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 „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Също с пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
На редовно заседание с пет гласа З подкрепяме проекта за решение да стане решение.
Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Уважаеми колеги, зачитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, и чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018г.:
- в раздел ІІІ, точка А, както следва:
Поземлен имот с идентификатор: 57649.55.146, с площ: 21 652 кв.м., по кадастрална карта
на гр. Попово, с начин на трайно ползване – за складова база.
Поземлен имот с идентификатор 57649.55.139, с площ: 10 747 кв.м., по кадастрална карта
на гр. Попово , с начин на трайно ползване – за складова база
2. Дава съгласие Община Попово да учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10
години върху недвижими имоти с идентификатори 57649.55.146 и 57649.55.139 по
кадастралния план на гр. Попово на "Еко инвест север" ООД, за изграждане и експлоатация
на сепарираща инсталация за предварително третиране на твърди битови отпадъци на
територията на Община Попово.
3. Упълномощава кмета на Община Попово да извърши необходимите действия по
изпълнение на горните решения.
Имате думата колеги за въпроси. Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай
преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно и са необходими 2/3.
Който е съгласен с така прочетения проект за решение, да стане решение, моля да
гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 407
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, и чл. 39, ал. 4 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 и чл. 35, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018г.:
- в раздел ІІІ, точка А, както следва:
Поземлен имот с идентификатор: 57649.55.146, с площ: 21 652 кв.м., по кадастрална карта
на гр. Попово, с начин на трайно ползване – за складова база.
Поземлен имот с идентификатор 57649.55.139, с площ: 10 747 кв.м., по кадастрална карта
на гр. Попово , с начин на трайно ползване – за складова база
2. Дава съгласие Община Попово да учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10
години върху недвижими имоти с идентификатори 57649.55.146 и 57649.55.139 по
кадастралния план на гр. Попово на "Еко инвест север" ООД, за изграждане и експлоатация
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на сепарираща инсталация за предварително третиране на твърди битови отпадъци на
територията на Община Попово.
3. Упълномощава кмета на Община Попово да извърши необходимите действия по
изпълнение на горните решения.
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2018 г. - имоти в регулация и земеделска земя.
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
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018г.:
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
Сгради с идентификатор 57649.503.3699.1 и 57649.503.3699.2 по кадастрална карта на
гр.Попово – за производствено помещение и склад.
- в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Иванча
Иванча
Иванча
Иванча
Иванча

Имот №
Площ кв.м
32189.38.19
3340
32189.38.20
686
32189.38.21
240
32189.38.22
1262
32189.38.23
828

Кат
4
4
4
4
4

НТП
нива
нива
нива
нива
нива

Колеги, имате думата за въпроси. Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Групата на ПП ГЕРБ ще подкрепи тази докладна, като имаме въпрос къде се намират
тези сгради с двата идентификатора – кадастралната карта на град Попово за производствено
помещение и склад, не ни стана ясно?
Христина Георгиева – юрисконсулт при Община Попово
Понеже, колегата, който е изготвил в момента го няма и е в болница, ме помоли да
обясня, това са бараките, бивша Стоматология. В момента там има някакви шивашки цех,
договора изтича, който е подписан и за това се налага включването им.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, стана ли ясно г-н Димитров? Други въпроси има ли, ако няма други въпроси
преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така прочетения проект да стане решение, моля да гласува:
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ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. 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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 408
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление
и разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018г.:
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
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Сгради с идентификатор 57649.503.3699.1 и 57649.503.3699.2 по кадастрална карта на
гр.Попово – за производствено помещение и склад.
- в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Иванча
Иванча
Иванча
Иванча
Иванча

Имот №
Площ кв.м
32189.38.19
3340
32189.38.20
686
32189.38.21
240
32189.38.22
1262
32189.38.23
828

Кат
4
4
4
4
4

НТП
нива
нива
нива
нива
нива

Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Учредяване право на пристрояване за изграждане на склад на „Хуманитарна аптека“,
сграда с идентификатор 57649.503.2298.5 по кадастрална карта на гр. Попово, ЖК
„Русаля“.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
На редовно заседание нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от
ЗОС, чл. 46, ал. 1 и ал. 2, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на
пристрояване за изграждане на пристройка - склад с площ 18.30 кв.м, към сграда с
идентификатор 57649.503.2298.5 по кадастрална карта на гр.Попово, жк.„Русаля, в Поземлен
имот частна общинска собственост с идентификатор 57649.503.2298 по КК на гр.Попово, на
Мария Божидарова Милева от гр.Търговище и Лиляна Димитрова Русева от гр.Попово.
2. Одобрява цена от 545 лева за правото на пристрояване.
3. Сключването на договор за учредяване на право пристрояване да стане след
извършване на всички дължими плащания.
Имате думата колеги. Имаме ли въпроси. Не виждам. Преминаваме към гласуване.
Гласуването е поименно. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 409
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.
46, ал. 1 и ал. 2, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ , Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на
пристрояване за изграждане на пристройка - склад с площ 18.30 кв.м, към сграда с
идентификатор 57649.503.2298.5 по кадастрална карта на гр.Попово, жк.„Русаля, в Поземлен
имот частна общинска собственост с идентификатор 57649.503.2298 по КК на гр.Попово, на
Мария Божидарова Милева от гр.Търговище и Лиляна Димитрова Русева от гр.Попово.
2. Одобрява цена от 545 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 шеста точка от Дневния ред.
6.Учредяване право на пристрояване на „Гараж към съществуващ търговски обект“,
сграда с идентификатор 57649.503.210.7 по кадастрална карта на гр. Попово, кв.
„Младост“.
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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 пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.
46, ал. 1, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на
пристрояване на „Гараж към съществуващ търговски обект” с площ 29 кв.м., за изграждане
на пристройка на сграда с идентификатор 57649.503.210.7 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв.„Младост” в Поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор
57649.503.210 по КК на гр.Попово на Фикрет Сюлманов Селимов от гр.Попово.
2. Одобрява цена от 880 лева за правото на пристрояване.
3. Сключването на договор за учредяване на право пристрояване да стане след
извършване на всички дължими плащания.
Въпроси колеги? Няма. . 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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

ЗА
ОТСЪСТВА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 410
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл.
46, ал. 1, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на Кмета на община Попово да сключи договор за учредяване право на
пристрояване на „Гараж към съществуващ търговски обект” с площ 29 кв.м., за изграждане
на пристройка на сграда с идентификатор 57649.503.210.7 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв.„Младост” в Поземлен имот частна общинска собственост с идентификатор
57649.503.210 по КК на гр.Попово на Фикрет Сюлманов Селимов от гр.Попово.
2. Одобрява цена от 880 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 седма точка от Дневния ред.
7.Одобряване на оценки за продажба сглобяеми къщи като материали.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 35,
ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Одобрява начална продажна цена :
- 1 350 лева за къща от олекотени панели № 38 с площ 55 кв.м., като материали находяща
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 640 лева за къща от олекотени панели № 107 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 240 лева за къща от олекотени панели № 1 с площ 33 кв.м., като материали находяща
се в с.Манастирца. Цената е без ДДС.
- 1 240 лева за къща от олекотени панели № 2 с площ 33 кв.м., като материали находяща
се в с.Манастирца. Цената е без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
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Има ли въпроси? Няма. Преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. 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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 411
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 35,
ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Одобрява начална продажна цена :
- 1 350 лева за къща от олекотени панели № 38 с площ 55 кв.м., като материали находяща
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
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- 1 640 лева за къща от олекотени панели № 107 с площ 55 кв.м., като материали
находяща се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 240 лева за къща от олекотени панели № 1 с площ 33 кв.м., като материали находяща
се в с.Манастирца. Цената е без ДДС.
- 1 240 лева за къща от олекотени панели № 2 с площ 33 кв.м., като материали находяща
се в с.Манастирца. Цената е без ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Прекратяване на съсобственост между община Попово в УПИ ІV, кад. № 54 от кв. 6
по регулационния план на с. Иванча, чрез изкупуване частта на Общината.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл .21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и
чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ ІV, кад.№54 от кв.6 по регулационния план на с.Иванча, чрез продажба частта на
Общината по АОС 13 327 представляваща 115 кв.м. дворно място придаващо се по
регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Христо Вангелов Стоянов от
с.Иванча.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
384.60 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от съсобственика.

Въпроси колеги? Имаме ли? Нямаме. Гласуваме поименно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 412
На основание чл .21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и
чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ ІV, кад.№54 от кв.6 по регулационния план на с.Иванча, чрез продажба частта на
Общината по АОС 13 327 представляваща 115 кв.м. дворно място придаващо се по
регулация към гореописания Урегулиран поземлен имот на Христо Вангелов Стоянов от
с.Иванча.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на
384.60 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от съсобственика.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на
спортните клубове и развитието на спорта за всички в община Попово.
Становише по тази точка имат всички комисии, така че да започнем под ред.
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Думата има за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията 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 председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с един глас ЗА и четири ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ не 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 с три гласа ЗА и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия единодушно с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Сега, колеги, да си изясним фактическата обстановка. Имаме една Наредба,
предложение от общинска администрация, съвместно с временната комисия, която беше
създадена и обсъждан няколкократно въпроса с тази Наредба, която беше качена на сайта
почти три месеца вече стои на сайта. Към нея има направени няколко предложения, които ще
бъдат зачетени, на които трябва да направим коментар. Отделно от това има качена още едно
предложение на цялостна Наредба за условия и реда и критериите за финансово подпомагане
на спортните клубове в Община Попово от г-н Сашо Александров – председател на ВК
„Черноломец Попово-98“ . Тъй като по право трябва да имаме естествено една действаща
наредба, мисля, че трябва да подложим като цяло на гласуване първо двата варианта на
Наредбата, всъщност двете отделни Наредби, да гласуваме коя от двете Наредби ще
разглеждаме в конкретика и която приемем след това да обсъждаме в подробности, в
детайли по отношение на направените в нея корекции. Мисля, че това е правилния вариант
на действие.
За това подлагам на гласуване на първо място Наредбата за условията, реда и
критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за
всички в Община Попово – предложение на общинска администрация, която беше първа
качена на сайта. Още веднъж уточнявам. Ще я гласуваме в този вид, дали да остане тя или
предложението на г-н Александров, след което ще коментираме тази, която остане в
допълнение, за да придобие окончателен вариант.
Така, че който е съгласен тази Наредба, предложението на общинска администрация
съвместно с временната комисия, да бъде нашата Наредба, която ще определя критериите, по
които ще бъдат разпределяни средствата в спорта да бъде действаща, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Предложението се приема !
Колеги, в такъв случай няма смисъл да подлагам втората Наредба на г-н Сашо
Александров. Тя отпада като вариант за действие, за това продължаваме нататък.
Зачитам предложенията, които са постъпили спрямо първата Наредба. Предложенията
гласят следното:
В чл. 5 ал. 1 да се добави: Да се отнася само за деца и юноши.
В чл. 8 т. 11 Във формуляр № 1 – да се отчитат само финансовите средства от
Общинския бюджет. Останалите финансови средства от други инстанции се отчитат в
съответната федерация.
В чл. 8 т. 12 Да се впише – за участие на състезателите по възрастови групи от
Държавния календар за предходната година да се представи програмата от състезанията.
В чл. 10 ал. 3 ОСВС да се състои от 5 члена, вместо предложените 9.
Касае се за разпределение на 45 хиляди лева, а не за голяма крупна сума. Предлагаме
от ОСВС да отпаднат Постоянна комисия по здравеопазване, околна среда и социална
политика и тримата представители на спортни клубове. – Това е коментар към направеното
предложение.
В чл. 9 ал. 1 Предложението да отпадне К1 – относно броя на картотекираните
състезатели.
В чл. 9 ал. 3 Предложението ми е да се намери начин футболът да се отдели от
останалите спортове и да се финансира отделно. Като спортна личност знам, че футбол се
прави с пари и то с много пари.
В чл. 18 ал. 1 Средствата одобрени за финансиране да се отпускат на шестмесечие два
пъти в годината, а не както е отбелязано ежемесечно.
В чл. 21 да се прибави следното – за правомерни да бъдат признати и финансовите
разходи, които са ни залегнати в Наредбата от съответната спортна федерация.
В чл. 23 Ако даден клуб не подпише договор или бъде лишен от полагащите му се
средства, то те да не отиват в сметката на Община Попово, а да бъдат равномерно
разпределени между останалите клубове. Все пак тези средства са отпуснати за развитието
на спорта в Община Попово.
Тези предложения са направени от г-н Кирилов, който мисля, че е тук в момента.
Който желае да направи коментар на тези неща. Г-н Станчев, заповядайте.
Илиян Станчев – общински съветник
Уважаеми колеги, тези предложения които бяха внесени,към Наредбата, която беше
изготвена от общинска администрация от представители на волейболен клуб 09, нашата
комисия след като изслуша и съвместно с юристите на общината предложенията придобиха
следната юридическо обосновка.
Предложение по чл. 5 – Предложението да не се приема. Съгласно Закона за
физическото възпитание и спорта е записано, че право на финансово подпомагане имат само
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Всички
хипотези включени в ал.1 на чл.5 са в унисон с българското законодателство и не следва да
бъдат конкретизирани само за деца и юноши. Всеки спортен клуб, който кандидатства за
финансово подпомагане следва да отговаря на тези изисквания и да осъществяват
тренировъчен процес, да са членове на съответна федерация и да нямат задължения.
Николай Черкезов – общински съветник
Г-н Председател, може ли предложенията да ги гласуваме, след направения коментар
веднага.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Да не ги натрупваме ли? Добре, уместно е предложението. Така, колеги аз зачитам
предложението, г-н Станчев зачита коментара. Предложението, което касае тази точка е:
В чл. 5 ал. 1 да се добави: Да се отнася само за деца и юноши.
Коментара на юристите е: Предложението да не се приема. Съгласно Закона за
физическото възпитание и спорта е записано, че право на финансово подпомагане имат само
юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза. Всички
хипотези включени в ал.1 на чл.5 са в унисон с българското законодателство и не следва да
бъдат конкретизирани само за деца и юноши. Всеки спортен клуб, който кандидатства за
финансово подпомагане следва да отговаря на тези изисквания и да осъществяват
тренировъчен процес, да са членове на съответна федерация и да нямат задължения.
Колеги, който е съгласен това предложение да се приеме, въпреки коментарите на
комисията, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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ПРОТИВ
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Предложението по чл. 5 ал. 1 не се приема !
Продължаваме нататък.
Предложение по чл. 8 т. 11 Във формуляр № 1 – да се отчитат само финансовите
средства от Общинския бюджет. Останалите финансови средства от други инстанции се
отчитат в съответната федерация.
Илиян Станчев – общински съветник
Предложението да се приеме. Във формуляра да се отчитат само разходваните
средства получени от Община Попово.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Логично е, клубовете имат различни финансирания било от Федерации, било от
спонсори, Общината не касае тяхното друго финансиране, мисля, че Общината я касае как са
изразходвани средствата, които са дадени от общината, така че е логично.
Който е съгласен това предложение да се приеме на база на коментара на г-н Станчев,
моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Предложението по чл. 8 т. 11 се приема !
Предложение по чл. 8 т. 12 - Да се впише – за участие на състезателите по възрастови
групи от Държавния календар за предходната година да се представи програмата от
състезанията. Коментар, г-н Станчев.
Илиян Станчев – общински съветник
Предложението да не се приема. Не е достатъчно да бъде представена програма от
състезанията. Представянето на програма или спортен календар на определена федерация не
е достатъчно доказателство, че съответния клуб е участвал в състезанията. В образеца на
формуляра е записано, че освен него се представят и други документи, част от които може да
бъдат и протоколи от участия програми и други.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Предложението по чл. 8 т. 12 не се приема !
В чл. 10 ал. 3 ОСВС да се състои от 5 члена, вместо предложените 9.
Коментар, г-н Станчев.
Илиян Станчев – общински съветник
Предложението да се приеме. Има съображения на спортните клубове, че не желаят
техни представители да участват в комисиите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Коментарът тук е, че спортните клубове са 9 на брой и няма по какъв критерий да
участват трима от тях, защото ще бъдат пристрастни, затова по-добре от спортните клубове
да няма членове в тази комисия, която помага разпределението на средствата. Логично е.
Има ли други коментари колеги по това предложение? Не виждам. Добре, в такъв случай
който е съгласен предложението по чл. 10 ал. 3 да се приеме, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Предложението по чл. 10 ал. 3 се приема !
Имаме предложение по чл. 9 ал. 1, което гласи - да отпадне К1 – относно броя на
картотекираните състезатели.
Коментар, г-н Станчев.
Илиян Станчев – общински съветник
Предложението да не се приема, тъй като критерия кореспондира с целите на закона, а
именно развитие и популяризиране на спорта. Комисията при изработването на правила за
разглеждане на постъпилите заявления не следва само да разглежда брой картотекирани
състезатели, но и постигнати резултати относно развитието на състезателите и разширяване
на обхвата на тренировъчно – състезателния процес.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението на комисията е да не се приема, който е съгласен въпреки това
предложението да се приеме, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Предложението по чл. 9 ал. 1 не се приема !
Следващото предложение е по чл. 9 ал. 3 - да се намери начин футболът да се отдели от
останалите спортове и да се финансира отделно. Като спортна личност знам, че футбол се
прави с пари и то с много пари.
Г-н Станчев, коментар.
Илиян Станчев – общински съветник
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Предложението да не се приема, тъй като средствата за спорт се определят всяка
година от Общинския съвет и се разпределят на база отчет за дейността на клубовете, а
констатацията, че за футбол трябват много пари не променя това.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз съм напълно съгласен, ние за това правим Наредба, всички клубове спортни да
бъдат разпределени средствата по тази Наредба. Ако изключим футбола и други ще искат и
те да бъдат изключени, така че логично е това да не се приема, въпреки това подлагам го на
гласуване.
Който е съгласен това предложение да е факт, моля да гласуваме.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Предложението по чл. 9 ал. 3 не се приема !
Имаме предложение по чл. 18 ал. 1 - Средствата одобрени за финансиране да се
отпускат на шестмесечие два пъти в годината, а не както е отбелязано ежемесечно.
Коментар, г-н Станчев.
Илиян Станчев – общински съветник
Предложението да се приеме. Повечето от спортните клубове осъществяват
тренировъчен процес на етап пролет/есен, което означава, че за стартиране на сезона ще им
трябват по – голяма сума пари, но ще има и месеци, в които пари няма да им трябват.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, колеги предложението е да се изплащат средствата два пъти в годината, а не
както сега е записано ежемесечно.
Който е съгласен да се приеме това предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Предложението по чл.18 ал. 1 се приема !
Следващо предложение по чл. 21 ал. 1 - да се прибави следното – за правомерни да
бъдат признати и финансовите разходи, които са ни залегнати в Наредбата от съответната
спортна федерация.
Г-н Станчев, коментар.
Илиян Станчев – общински съветник
Предложението да не се приема. В чл. 21, ал.1 от проекта за Наредба са описани
всички видове разходи, които Общината като публична институция може да признае.
Записано е още, всички разходи следва да бъдат пряко свързани със спортно –
състезателната дейност на клуба. Ако има други разходи, които съответната федерация
приема като правомерни, то те биха могли да бъдат финансирани от собствените приходи на
клуба.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението на комисията е това предложение да не се приема. Който е съгласен
въпреки това който е съгласен да се приеме това предложение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Предложението по чл. 21 ал. 1 не се приема !
Предложение по чл. 23 - Ако даден клуб не подпише договор или бъде лишен от
полагащите му се средства, то те да не отиват в сметката на Община Попово, а да бъдат
равномерно разпределени между останалите клубове. Все пак тези средства са отпуснати за
развитието на спорта в Община Попово. Мисля, че това е абсолютно логично, не знам
коментара на комисията. Заповядайте, г-н Станчев.
Илиян Станчев – общински съветник
Коментара е кратък - предложението да се приеме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Станчев. Аз мисля също така. Става въпрос, ако някой клуб не си усвои
средствата, тези средства да не бъдат връщани в бюджета, а да бъдат разпределени за
другите клубове.
Колеги, който е съгласен това предложение да бъде прието като корекция в
Наредбата, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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Предложението по чл. 23 се приема !
Така, колеги от тук гласуваме още веднъж цялата Наредба, която е за условията, реда
и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за
всички в община Попово.
Никола Джамбазов – общински съветник
Може ли да задам един въпрос? Слушайки г-н Станчев за демократичността на
комисията създала тази Наредба и върховенството на закона, поставянето на равни начала на
всички спортни клубове в Община Попово при разпределяне на подпомагането, на
средствата за подпомагане на тяхното развитие аз не мога да пропусна в критерии 3, който в
тази Наредба пише, че се създават 35 % от 90 % само за футболни отбори. Не ми се струва
доста демократично.Друго нещо, което ми направи впечатление изхождайки от
върховенството на закона, което г-н Станчев няколко пъти спомена. Там в чл. 62 ясно се
казва, че приходите на тези клубове са събирането на такси и членски внос, а не с точка К от
чл. 5 и забраняване това законово право тяхно да събират те членски внос, за да могат да
участват в разпределянето на тези средства от Общината, ние ги задължаваме да се откажат
от това си законно право. Тук пише да не събират такси и членски внос. Един от критериите
за участие в разпределянето. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това беше коментар или въпрос? Г-н Станчев ще отговорите ли2
Илиян Станчев – общински съветник
Аз бих изказал мнение, защото Наредбата е изготвена от общинска администрация, но
относно таксите и членския внос, който се събира, аз мисля, че в спортната общественост в
града регистрираните клубове, които получават субсидия за миналата година бяха 9
доколкото си спомням. Мисля, че хората които събират членски внос, аз изказвам мнение,
мисля че те трябва да се развиват в друга посока. Сега такси и членски внос, който събира да
се реди и той на опашката до получава общинска субсидия. Общината отпуска 45 000 с
общинския бюджет, който ние гласуваме, общината подпомага с предоставянето на бази и т.
н. А футбола до колкото си спомням как гласувахме, се поставя на равни начала с останалите
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спортове. Аз мисля, че в разпределението, което получаваха до сега клубовете тези 35 % са
точно толкова, колкото комисията разпределяше на футбола. Това са деца, юноши, мъже от
45 по 14 0000 се отделяха за футбола.
Никола Джамбазов – общински съветник
Ами в К3 е конкретно за футболни клубове. К1 е 10%, Н2 е 15 % от 90. Футболните
клубове ще могат ли да участват в К1 и К 2 при разпределението на …………..30 % от 90 %
са само за футбол.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
По-скоро второто, аз така го разбирам. Няма да имат право да участват в
разпределението на другите. За тях има запазен 35 % бюджет от 90 %, а всички останали
клубове по другите два критерия си разпределят съответно процента. Така го разбирам и аз.
За мен така е правилното и мисля, че нормално е да се чете.
Неговото предложение беше изцяло да има отделно бюджетно гласуване само за
футбола, перо, в което да бъде само футбола гласуван. Ние в момента го вкарваме в
критериите, защото ние имахме и други критерии, не само тези, които в момента разпределя
средствата, но той за да получи тези средства трябва да отговаря на още достатъчно други
критерии. Ако ние на футбола му гласуваме в бюджета определена сума, той няма да има
задължения да отговаря на другите критерии, така че мисля, че това е логично разсъждение.
Г-н Веселинов, заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, поздравявам
Ви с организираността по тази точка и дисциплината. Направо ме учудихте. Много
отговорно се отнесохте и при гласуването на направените предложения. Аз искам да кажа, че
при изготвяне на тази Наредба ми се искаше да вкараме два принципни въпроса, които
трябва да станат ясни. Единия – че Наредбата и субсидиите от общинския бюджет се отнасят
само за клубове, които развиват дейност с хора, учащи, деца и младежи, и възрастни от
територията на Попово. Започнаха да правим на територията на Попово частни клубове, да
привличаме средства с такси за тези частни клубове и да използваме общински съоръжения.
Не само да ги използваме за спортна дейност, ами да създаваме някаква каса, която е
безотчетна.
В културата също се внасят такси, но тези такси минават през общината и се отчитат
тези средства. При нас е практика вече да се привличат спортисти, ученици, особено във
футбола да ползват базата на общината – 2/3 извън общината са играчите от Разград. Да ме
извинят. Не може също един клуб от Ковачевец, който е футболен клуб, няма нито един
представител в този отбор от Ковачевец, няма нито един играч от Община Попово да ползва
общинския терен. Това са несъвместими неща и за това Ви благодаря, че по този начин, с
тези две принципни уточнения ние гласувахме тази Наредба и вече ще има някакъв ред след
приемане на тази Наредба и пожелавам успех на този спортен съвет, който по-нататък ще
администрира и ще взема решения и ще се съобразява с приетата от Вас Наредба. Благодаря
Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов, ако няма други въпроси, г-н Гецов, заповядайте.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз подкрепям това, което каза Кмета и искам с това, което ще предложа наистина да
се въведе един ред по отношение на спортната дейност и за това предлагам да изберем една
комисия, която да предприеме действия и на следващата сесия да предложи регистрирането
на един спортен клуб, който да обедини всички спортни клубове и съответно тази аномалия,
която съществува при роенето на спортните клубове да се пресече и да се знае, че еди кой си
отговаря за спорта в Общината и съответно той да носи отговорност за цялостната спортна
дейност на територията на общината. Аз предлагам тази комисия да я оглави г-н Илко
Станчев като изявен спортен деятел. Предложете останалите членове. Тя да подготви всички
необходими документи, на следващата сесия да гласуваме и да решим един път завинаги
въпроса със спорта в Попово. Г-н Кмета е съвсем прав, аз не съм спортист по една или друга
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причина, така в някой момент съм проявявал разбиране, но наистина трябва да има някакъв
ред и трябва да се сложи край на всичко това, което се случваше до сега, защото тази база
съвсем прав е кмета, тя е общинска собственост и някой трябва да управлява и да разпорежда
реда за нейното ползване. Да има някакъв ред. Сега, едните играят горе, другите долу, едните
ползвали това, другите не ползвали. Тези неща просто да се пресекат. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Гецов, но аз ще си позволя да направя коментар, тъй като сме в
съвсем друга точка, Вашето предложение е абсолютно резонно, но аз не смятам че това нещо
трябва да го гласуваме. Тъй като инициативата е Ваша, виждам и заинтересоваността на г-н
Станчев, има и много други. Направете го като самостоятелна инициатива, направете такова
предложение, внесете го в ОбС като предложение, като докладна, естествено ще го
подложим на гласуване. Дори аз мога да го внеса, ако Вие го подготвите от мое име, няма
никакъв проблем, но не мисля, че в момента това е обект на гласуване да подлагам Вашето
предложение. Проста сме в режим на гласуване по друга точка и малко ще се получи
разминаване.
И в тази точка, ако нямаме нищо конкретно по отношение на самата Наредба, г-н
Димитров, надявам се, че е за самата Наредба?
Димитър Димитров – общински съветник
Да, г-н Председателю, това, което каза г-н Гецов е много резонно и ако на следваща
сесия той внесе такава докладна тази Наредба няма смисъл от нея изобщо, но мен друго ме
озадачава, току що ние погазихме едни права на гражданите, които закона им дава – да
внасят предложения и становища, а Вие с процедурни хватки направихте така, че гласувахте
една Наредба, а след това и всичко друго. Аз си представях по съвсем друг нещата и го
споделих и на Председателски съвет, че всичко внесено до сега трябваше Комисията за
младежта и спорта да го обобщи, да направи една Наредба, която да престои още един месец
на сайта и да приключиме, но Вие тръгнахте по това съвсем умишлено. Аз не мога и да си
обясня и друго, когато се разпределят парите на клубовете, г-н Станчев не гласува и не
участва в гласуванията на комисията поради конфликт на интереси. Сега, той активно
участва и виждаме, че това се прави, тази Наредба изключително само заради футбола, което
за мене е меко казано странно, но явно Вашето мнозинство така е преценило и го прави по
този начин. Но, това което чух и като юридически коментари, д-р Веселинов, значи аз преди
една година много правилно съм Ви задал въпроса за футболен клуб „Черноломец 04“. Че
той е частен, и Вие сте го финансирали години наред и не се сърдете, че ще имате пореден
сигнал за проверка на тези пари, които сте давали години на ред на частния футболен клуб
Черноломец. Току що и с приемането на тази Наредба Вие потвърждавате правотата на
моите думи и това, че Вие тогава не отговорихте на моя въпрос. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Аз мисля, че всичко стана съвсем демократично, всички
предложения бяха гласувания. Не виждам какви права са били нарушени. Така виждат
нещата общинските съветници, дори и хора от Вашата група гласуваха много от
предложенията, които са предложени. Аз не виждам нищо лошо в това, всеки има някакво
виждане и най-вероятно не, а сигурно е, че виждането за развитието в една или друга насока
се разминават, така че всичко си стана явно и аз мисля да прекратим с предложенията и
гласуваме като цяло Наредбата, за да можем да официализираме, затова предлагам да
гласуваме Наредбата, която беше одобрена с първото гласуване като бъдат отразени
направените предложения, корекции, които също гласувахме.
Предложението по чл. 8 т. 11, предложението по чл. 10 ал.3, предложението по чл. 18
ал. 1 и предложението по чл. 23 с допълнението по тази точка, който е съгласен тези
предложения да влязат като допълнение към Наредбата, внесена от общинска администрация
и одобрена с първото гласуване, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
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ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

21
2
5

Решението се приема !
Наредбата за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните
клубове и развитието на спорта за всички в община Попово е приета и да бъде действаща от
тук нататък.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 413
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 4а, т. 1,
чл. 49 и чл. 59, ал. 6 от ЗФВС, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл.
8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове и чл. 19 от
Закона за общинския дълг, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово приема Наредба за условията, реда и критериите за
финансово подпомагане на спортните клубове и развитието на спорта за всички в община
Попово.
Г-н Георгиев, в каква връзка?
Евгений Георгиев – общински съветник
Трябва да знаете, че тази Наредба тя е отворена, ако има някакви предложения похубави, те могат да се включат в следващите сесии. Мисля, че всички трябва да знаят това
нещо. Тя не е рамкоузаконена, където да не можем да вкарваме много по-добри
предложения. Това исках да кажа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Разбира се, д-р Георгиев, това е абсолютно вярно и ясно, надявам се ако има по-добри
предложения естествено ще ги вкараме, ще ги гласуваме и ще ги приемем. Естествено това е
един процес, нищо не е окончателно и завинаги.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги.
Тъй като има до колкото разбирам техническа грешка, г-н Трифонов, заповядайте за
обяснение.
Тихомир Трифонов – общинска администрация
В предложената към т. 99 – прикачане към временна електромрежа е записано 25 лева
на час. Техническа грешка е – 25 лева. Става въпрос за еднократно прикачване. Просто това
– на час – д пуснали сме по наша вина техническа грешка. Самото прикачане е толкова,
понеже харчим пари за кабели и сме изчислили, че е толкова.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, разбрахте ли в т. 99 не е 25 лева на час, а е 25 лева еднократно.
Така, по тази точка давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и
развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
31

Нашата комисия на редовно заседание с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на
изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§1. Отпадат следните услуги от Приложение 1
86.

Абонамент на радиоточки

5,00 лв./год.

86.1. Освобождава от годишна такса за
радиопост всички граждани на
общината в неравностойно
положение с трайна намалена
работоспособност 71% и повече
след представяне фотокопие от
експертно решение на ТЕЛК и
заявление до Кмета на общината
88.
Откриване на нов радиопост

10,00 лв/бр.

89.

25,00 лв./час

Услуга с автовишка Lстрела – 10
метра

Приложение 1
В цената не е
включен ДДС

В цената не е
включен ДДС
В цената не е
включен ДДС

§2. Въвежда се нова услуга:
99.

Прикачане към временна
електромрежа

25,00 лв.

Приложение 1
В цената не е
включен ДДС

Има ли въпроси по отношение на тази промяна направена в таксите. Няма въпроси, в
такъв случай 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

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

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 414
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на
изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§1. Отпадат следните услуги от Приложение 1
86.

Абонамент на радиоточки

5,00 лв./год.

86.1. Освобождава от годишна такса за
радиопост всички граждани на
общината в неравностойно
положение с трайна намалена
работоспособност 71% и повече
след представяне фотокопие от
експертно решение на ТЕЛК и
заявление до Кмета на общината
88.
Откриване на нов радиопост

10,00 лв/бр.

89.

25,00 лв./час

Услуга с автовишка Lстрела – 10
метра

Приложение 1
В цената не е
включен ДДС

В цената не е
включен ДДС
В цената не е
включен ДДС
33

§2. Въвежда се нова услуга:
99.

Прикачане към временна
електромрежа

25,00 лв.

Приложение 1
В цената не е
включен ДДС

Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща авансово плащане по Договор № 25/07/2/0/00628 от 24.04.2018 г., 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 /2014 – 2020 г./
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет 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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и Договор за предоставяне на
финансова помощ № 25/07/2/0/00628 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 /2014 – 2020 г./, сключен
между Община Попово, и ДФ „Земеделие”, със седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 585 547, 54
лв. (петстотин осемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и петдесет и
четири стотинки), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 25/07/2/0/00628 от
24.04.2018г. 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 /2014 – 2020
г./, за проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА
ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. “МЛАДОСТ” – 1 и 2 И
ПРИЛЕЖАЩАТА ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСА – ул.
“БОЛНИЧНА”, гр. ПОПОВО“, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
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2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по Договор № 25/07/2/0/00628 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Попово , проведено на .... ,
Протокол № ... , т ... от дневния ред по доклад № ... / ... при кворум от ........ общински
съветника и след проведено съгласно чл. ……, ал. ……. от Закона за местното
самоуправление и местната администрация поименно гласуване - с .... гласа „за”, ... „против”
и „въздържали се” ....., и е подпечатано с официалния печат на общински съвет ...
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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 415
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация, и Договор за предоставяне на
финансова помощ № 25/07/2/0/00628 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 /2014 – 2020 г./, сключен
между Община Попово, и ДФ „Земеделие”, със седалище и адрес на управление гр.
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен
номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния директор,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 585 547, 54
лв. (петстотин осемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и седем лева и петдесет и
четири стотинки), за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 25/07/2/0/00628 от
24.04.2018г. 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 /2014 – 2020
г./, за проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА
ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. “МЛАДОСТ” – 1 и 2 И
ПРИЛЕЖАЩАТА ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСА – ул.
“БОЛНИЧНА”, гр. ПОПОВО“, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по Договор № 25/07/2/0/00628 и да ги представи пред ДФ
„Земеделие”.
Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Попово , проведено на
31.05.2018, Протокол № 32, т.11 от дневния ред по доклад № 660 / 18.05.2018г. при кворум
от 28 общински съветника и след проведено съгласно чл. 21ал. 1 т. 10 и т. 24 и чл. 27 ал. 4 и
ал. 5, от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване
- с 28 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 0, и е подпечатано с официалния печат на
общински съвет Попово.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.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 „Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет 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
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Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение
да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 17, ал. 1, т. 6
Общинският съвет

и т. 10 и във връзка с чл. 20 от ЗМСМА,

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства 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
„Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна
група-Попово”, за финансиране на Подобект 1: „Рехабилитация на обслужваща сграда,
инфраструктура и съоръжения към Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр.
Попово”, от проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ПОПОВО”, на обща стойност до 200 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.

„Общински план за

Въпроси имаме ли? Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
За да не вземам думата по 13 и 14 точки, сега сме на 12, ние на свое заседание
решихме да подкрепим тези инициативи, защото смятаме, че са нужни за града, особено
инфраструктурния проект, който е за стария съвет и за ползване на асансьора от хора с
увреждания.Това много отдавна стоеше на дневен ред и се радваме, че сега ще се осъществи.
Имаме само един малък въпрос – това съоръжение – Спортен комплекс в тази докладна 12,
това съблекалните на стадиона ли са? Иначе подкрепяме 12,13 и 14 точка само с това
уточнение, защото нали до 200 000 евро ще кандидатстваме, това само за съблекалните така
наречени ли е?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тази, която в момента разглеждаме ли? Давам думата на д-р Веселинов, кмета на
общината да обясни.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Ние направихме цялостен проект на стадиона, обаче този проект го разделихме на три
под обекта, като единия под обект е именно сградата, където е съблекалнята, отделно е
трибуната, отделно е мисля и сектор В, защото това все пак са близо 800 000 лева, а за да се
изградят и трите подобекта ни трябват милион и половина по мои спомени. Нека Георгиева
да обясни.
Йорданка Георгиева – общинска администрация
Целият проект и стойността на трите под обекта е 1 800 хиляди лева. Стратегията на
МИГ е направена така, че един проект не може да надвишава стойността на 200 000 евро,
затова започваме с поетапно финансиране на под обект 1 и под обект 2, а за под обект 3 ще
търсим вариант за друго финансиране. Той включва сектор за гости, включва реконструкция
на лекоатлетическата писта, на осветление, на ограда и въобще един цял интегриран
завършен проект. Започваме със съблекалните и със сградата, да. Следващата докладна е за
южната трибуна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-жо Георгиева. Други въпроси? Заповядайте г-н Костов.
Йордан Костов – общински съветник
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Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, на
всяка сесия ние приемаме общината да кандидатства по европейски проекти, за което е
много похвално, но в същия момент виждаме, днес сутринта получихме всеки един от нас
едно копие до г-н Бойко Борисов за санирането в гр. Попово. Внимателно изчетох това и
смятам, че тези неща, които са написани от г-н Димитров са недоказани и нереални. Аз също
съм ходил в общинска администрация да питам за саниране, никога не е било казано, че хора
от общината са с привилегии, санират се само техни апартаменти, жилища, а още по-малко
избор на строителни фирми и техните под изпълнители свързани с ПП АБВ. Това за мен е
недопустимо, искам г-н Кънев да каже какво има пред вид и какви са неговите доказателства.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дончев, заповядайте.
Дончо Дончев – общински съветник
Вярна била приказката, защо в ада пред казана на българите нямало пазач. Това, което
ние сами си направим, няма кой друг да ни направи. Поправете ме тук, ако греша, но преди
време заради подобен сигнал беше спрян обличането на канала. Това е факт, благодарение на
този сигнал канала в частта си от пазара до Механотехникума е в този вид, в който го
виждате в момента и ще го виждаме всички ние в продължение на много време и не се знае
дали ще го видим в друг вид, различен от това. Подаването на подобни сигнали – нека бъде
правото, нека се произнесат и нека кажат, аз съм за правото. Подаването на подобни сигнали
водят до проверки, които възпрепятстват кандидатстването по тези програми изпускаме
сроковете и вместо да се възползваме от това да се опитаме да направим Попово едно подобро място за живеене всички ние тука, защото аз разбирам политиката е политика, но все
пак сме изпратени да работим за благото на хората. Защо, ако може града да стане едно подобро място за живеене, защо да не си подадем ръце всички заедно и да го направим, трябва
да подаваме подобни сигнали, да се назначават проверки, след което да бъде загубено
технологично време и безвъзвратно падат в канала, образно казано тези проекти. Благодаря
Ви за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Дончев. Заповядайте г-н Джамбазов.
Никола Джамбазов – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, г-н Дончев, не знам какъв сигнал е спрял обличането на
канала от Кооперативния пазар до Механотехнкума, но явно си е свършил работата, защото
там реката е коригирана. Това искам да кажа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря, г-н Джамбазов, г-жо Колева.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
В момента коментираме т. 12.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, така е наистина, извинявам се, понеже не знаех какво ще каже г-н Костов, за да
има равновесие, затова дадох думата на г-н Джамбазов. Да съгласен съм, тук аз имам вина,
извинявам се. Г-н Димитров, ще отговорите.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Георгиев, не смятам изобщо да отговарям. Където
трябва съм отговорил и изобщо тия млади момчета хубаво влезнаха така с летящ старт в
политиката благодарение на д-р Веселинов, но ако смятате, че така се правят нещата аз не
бих се притеснявал, виждам, че и д-р Веселинов изобщо не се притеснява от проверките, така
че не виждам защо трябва в една точка, която касае местна инициативна група и някакви
инициативи Вие като образно казано малки палета се хвърляте да лаете. И да лаете и да не
лаете има проверка
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Господин Димитров, правя Ви забележка, не може да определяте общински съветници
с разни определения като „малки кученца“, това е „забележка“ официална, която ще бъде
вписана в протокола.
Димитър Димитров – общински съветник
Добре, благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз също благодаря.
Димитър Димитров – общински съветник
Нали Вие го докарахте до тук като им дадохте думата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз не знаех какво ще кажат. Никой не си позволи от тях да направи определение.
Димитър Димитров – общински съветник
В последна точка можеше да се коментират тия неща. Ама след като чухте началото,
защо не го спряхте? Това ли е днешния Ви сценарий за сесията да, нали тя се движи по
сценарий, това ли е днешния сценарий?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, имате ли нещо друго да кажете?
Димитър Димитров – общински съветник
Нямам какво друго да кажа. Всичко си върви по план.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, продължаваме нататък. Имаме ли нещо друго по отношение на
докладната относно кандидатстването на Общината по проект? Ако няма, който е съгласен с
така направеното предложение за решение, което изчетох 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 № 416
На основание чл. 17, ал. 1, т. 6
Общинският съвет

и т. 10 и във връзка с чл. 20 от ЗМСМА,

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства 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
„Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна
група-Попово”, за финансиране на Подобект 1: „Рехабилитация на обслужваща сграда,
инфраструктура и съоръжения към Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр.
Попово”, от проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА
ИНФРАСТРУКТУРА В ГР. ПОПОВО”, на обща стойност до 200 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.

„Общински план за
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Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13.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 „Стратегията за водено
от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет 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 три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение
да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 17, ал. 1, т. 6
Общинският съвет

и т. 10 и във връзка с чл. 20 от ЗМСМА,

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства 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
„Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна
група-Попово”, за финансиране на Подобект 2: Подобект 2: „Реконструкция на южна
трибуна (сектор В) в Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр. Попово, от проект
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР.
ПОПОВО”, 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.
Въпроси? Не виждам. В такъв случай подлагам на гласуване. 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

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 417
На основание чл. 17, ал. 1, т. 6
Общинският съвет

и т. 10 и във връзка с чл. 20 от ЗМСМА,

РЕШИ
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1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства 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
„Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна
група-Попово”, за финансиране на Подобект 2: Подобект 2: „Реконструкция на южна
трибуна (сектор В) в Спортен комплекс - парк „Градска градина”, гр. Попово, от проект
„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ГР.
ПОПОВО”, 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.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14.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 „Стратегията за
водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна групаПопово”.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет 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 пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 17, ал. 1, т. 6
Общинският съвет

и т. 10 и във връзка с чл. 20 от ЗМСМА,

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства 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
„Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна
група-Попово” , за финансиране на проект „Осигуряване на достъпна среда в обществена
сграда, в която се предоставят услуги за населението от Дирекция „Социално
подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” – гр. Попово”, с Подобект 1: „Рампа за
осигуряване на достъпна среда в обществена сграда” и Подобект 2: „Монтаж на пътническа
асансьорна уредба”, на обща стойност до 50 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.

„Общински план за

Въпроси? Не виждам. Подлагам на гласуване. Който е съгласен така направеното
предложение за решение да стане решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА

-

28
41

ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 418
На основание чл. 17, ал. 1, т. 6
Общинският съвет

и т. 10 и във връзка с чл. 20 от ЗМСМА,

РЕШИ
1. Дава съгласието си Община Попово да кандидатства 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
„Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна
група-Попово” , за финансиране на проект „Осигуряване на достъпна среда в обществена
сграда, в която се предоставят услуги за населението от Дирекция „Социално
подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда” – гр. Попово”, с Подобект 1: „Рампа за
осигуряване на достъпна среда в обществена сграда” и Подобект 2: „Монтаж на пътническа
асансьорна уредба”, на обща стойност до 50 000 евро.
2. Декларира, че дейностите по проекта отговарят на приоритетите на
развитие на община Попово” за периода 2015-2020 г.

„Общински план за

Да пожелаем успех на Общината по тези проекти.
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
15.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”.
Тук становища няма, така че прочитам проекта за решение:
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3, предложение второ от Статута
за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет

РЕШИ
1.

2.

Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за заслуги и постижения в
дългогодишната му обществено-полезна дейност в града и община Попово на инж.
Тодор Ненов Тодоров.
Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи знака на гр.
Попово на инж. Тодор Ненов Тодоров.
Имаме ли коментар? Нямаме. В такъв случай, който е съгласен да присъдим званието
„Почетен гражданин на град Попово“ на г-н Тодор Ненов Тодоров, моля да гласува.

ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

20
0
8
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 419
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3, предложение второ от Статута
за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет

РЕШИ
1.Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за заслуги и постижения в
дългогодишната му обществено-полезна дейност в града и община Попово на инж. Тодор
Ненов Тодоров.
2.Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи знака на гр.
Попово на инж. Тодор Ненов Тодоров.
Преминаваме към работа по шестнадесета точка от Дневния ред.
16.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”.
Проекта за решение е следния:
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3, предложение второ от Статута
за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет

РЕШИ
1.Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за заслуги и постижения в
дългогодишната му научна и обществено-полезна дейност в страната на проф. Тодор
Димитров Тодоров.
2.Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи знака на гр.
Попово на проф. Тодор Димитров Тодоров.
Въпроси. Няма. В такъв случай подлагаме на гласуване така прочетения проект за
решение. Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 420
На основание чл. 21, ал.1, т. 22 от ЗМСМА и т. 3, предложение второ от Статута
за присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово”, Общинският съвет
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РЕШИ
1.Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово” за заслуги и постижения в
дългогодишната му научна и обществено-полезна дейност в страната на проф. Тодор
Димитров Тодоров.
2.Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи знака на гр.
Попово на проф. Тодор Димитров Тодоров.
Преминаваме към работа по седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Утвърждаване на ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски
територии собственост на Община Попово за 2018 г.
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 подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА предлага 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 на редовно заседание с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 71, ал.
5, т. 3 Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесни и недървесни
горски продукти, Общинският съвет

РЕШИ
1. Утвърждава нов Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии
собственост на Община Попово за 2018 г.
Приложение: Писмо на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово и Ценоразпис
за продажба на дървесина, добита от горски територии собственост на Община Попово за
2018 г.
Въпроси? Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай подлагам на гласуване.
Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така прочетеното предложение за
решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ

-

24
0
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

4

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 421
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 71, ал.
5, т. 3 Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските
територии – държавна и общинска собственост и за ползване на дървесни и недървесни
горски продукти, Общинският съвет

РЕШИ
1. Утвърждава нов Ценоразпис за продажба на дървесина, добита от горски територии
собственост на Община Попово за 2018 г.
Приложение: Писмо на Директора на ТП ДЛС „Черни Лом” гр. Попово и Ценоразпис
за продажба на дървесина, добита от горски територии собственост на Община Попово за
2018 г.
Преминаваме към работа по осемнадесета точка от Дневния ред.
18.Реализация на инвестиционно намерение за изграждане на микропредприятие на
територията на град Попово.
Вносител: Радияна Георгиева – общински съветник
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия излезе без становище относно тази докладна поради недоуточняване
на доста неща.
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
Г-н Председател ние имаме пет ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-жо Георгиева, желаете ли да направите нещо доуточняващо по докладната?
Заповядайте.
Радияна Георгиева – общински съветник
Колеги, в разговор с някои от Вас разбрах, че има доста неясноти по моята докладна,
което е нормално, защото и към нея няма и приложена скица. Та, да изложа накратко, това,
което не съм написала:
Фирмата, проявила инвестиционно намерение е местна транспортна фирма, която се
занимава изцяло с транспорт и тежкотоварни автомобили. Намерението на Управителя на
фирмата е, тъй като няма намерение повече да разширява транспортната си дейност, иска да
създаде на територията на общината едно предприятие, което да обслужва тежкотоварна
техника. Такова няма към момента в града. Касае се за сервиз за големи камиони, тирове,
съответно към тази услуга да предложи тир-паркинг в западната част на града, за да може да
се извеждат автомобилите от градската част, които трябва да нощуват, понеже сега са
разхвърляни по улиците на града доста често нощем, смятам всички Вие сте забелязали. Та
по тоя начин ще има определено място, където те ще нощуват, евентуално при проблеми,
45

при тежки пътни условия. Съответно към това да има и малко заведение за бързо хранене и
няколко стаи, където да могат въпросните шофьори преминаващи да си почиват, да
използват санитарен възел и нещо от първа необходимост. Огледал е доста терени – частни в
западната част на града, но се оказва, че подходящите терени, които могат да свършат работа
за тази цел не се продават и за това в качеството си на общински съветник и нашата
познатост се посъветва с мен дали е възможно някой общински терен да бъде отреден. След
разговор с главния архитект на общината прегледахме доста обстойно и картата на
общинските имоти и се оказа, че в западната част на града няма друг подходящ терен от 4дка
и 800 квадрата, който се намира точно срещу базата на СБА и картинг пистата, но няма нищо
общо с тях, защото разбрах, че на някои общински съветници не им е станало ясно къде е
терена и са си помислили, че касае самата картинг писта и съсобствеността на общината със
СБА. Значи това не е така. Подходът през който се влиза в базата на СБА, този терен се
намира в ляво. СБА остава в дясно. По картата на община Попово теренът се води блато.
След оглед на място наистина се оказва, че там се събира доста голямо количество вода,
която не се отвежда при валежи и при снеготопене и за да може да се изгради тази база ще
трябва да се направи доста добър дренаж и доста големи разходи съответно, но той си поема
ангажимента, обмислил си го е как ще го направи. Теренът стои дългосрочно неизползван,
никога не е използван за други цели, не касае съсобствености, според главния архитект няма
пречка никаква и за това, чрез моята докладна се обърнах към Вас, колеги, към г-н Кмета
Людмил Веселинов. Смятам, че инициативата е добра, в града ще бъде създадено нещо,
което го няма, а така погледнато е доста необходимо. Съответно ще бъдат отворени 7-8 до 10
работни места като за начало, което също не е маловажно за нашия малък град. Така, че
призовавам Ви да подкрепите докладната, независимо от политическите си пристрастия и
това кой съветник е вкарал тази докладна, както аз много пъти съм подкрепяла Ваши
инициативи. Нека да помогнем на една местна фирма да се развива. Щом има желание, щом
смята, че има потенциала и капацитета за това. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-жо Георгиева. Мисля, че трябва да дадем думата на д-р Веселинов да
направи някои уточнения, защото явно се получава някакво разминаване тук между това,
което Вие казвате и това, което той знае. Заповядайте д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, аз не знам защо архитекта няколко
пъти му се споменава името, че той едва ли не е предложил и е съгласен. Пред мен е скицата.
2/3 е на СБА, 1/3 е на Общината като тази една трета кореспондира с пак 1/3 от пистата.
Въпросният инвеститор кандидатства и му беше отказано от Общината именно по тази
причина. И ние повече от 10 години водим разговори, това което направиха СБА и получават
средства да бъде възстановено на Общината и да можем отново да разполагаме с трибуните и
с картинг пистата и там да си правим състезания. Сега като решим да го отдадем това, ние
окончателно безвъзвратно приключваме с този въпрос на картинг пистата – там създаваме
един център за ремонт на автомобили. И нещо повече – като иска, ние сме готови, не че няма
места, ние сме готови да му отстъпим място, на което той да инвестира и да направи този
бизнес, тези ремонтни работилници. Защо поглеждаме точно пък за картинг пистата? Аз съм
против.
Радияна Георгиева – общински съветник
Г-н Кмете, извинявам се, но мисля, че тук се получи някакво недоразумение. Пак
казвам, това не касае СБА, картинг пистата и съсобствеността между СБА и Община Попово.
Мисля, че някой Ви е дал грешна скица. Не знам кой. Става въпрос за терен, който се намира
точно срещу СБА и граничи с околовръстния път. Изобщо тук не касае.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Пуснете и скицата, ето за кой терен, надписал съм нашата част, ако говорите за извън
терена на СБА
Радияна Георгиева – общински съветник
За извън терена на СБА говорим изцяло.
46

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Напротив, ние на него сме му направили отказ, точно по тази скица за този терен,
който ….
Радияна Георгиева – общински съветник
Моята докладна изобщо не касае този терен, защото след този отказ и след като се е
разбрало това, че този терен не може да бъде използван заради съсобствеността, заради това,
че Общината не е готова да предостави в частни ръце нейната си част, заради това, че и СБА
може би нямат такова желание, за това инвестиционното намерение е насочено към друг
терен, който се намира срещу СБА и който може да му свърши работа по предназначение.
Ще ме извините, че ще Ви одраскам картата, но сега ще Ви го оградя.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Нека да подготвим тогава да има скица, да има яснота, да си мине през архитектурния
съвет и тогава да го вкараме за приемане на решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
И аз мисля, че така е правилно, защото в момента така както е написано, пише – да
изгради базата си на общински терен без да има идентификатор 4811 кв. км намиращ се в
района на съществуващата картинг писта. Което така написано по този начин няма номер на
имот, няма точно кое е, намиращ се в района на картинг пистата малко е неясно. Не малко, а
много е неясно. Ето вижте какво голямо разминаване се получава. Може би наистина е
правилно да я оттеглите или ние да я гласуваме, защото е влязла вече в общински съвет, да
гласуваме въздържали се или против на този етап, да се уточни, направете уточняващи неща,
изкарайте скица, напишете номера на имота, дайте да си мине наистина през архитектурен
съвет, защото трябва да имаме становище на архитектурен съвет при условие, че това е
блато. Възможно ли е това нещо да бъде за такава база, защото там в района съществува и
дълбок сондаж, който захранва града с питейна вода, дали това нещо не е в разрез с
изискванията. Там мисля, че имаме някаква санитарно охранителна зона, в която не би могло
и не би трябвало да се изграждане на такива неща и ако всичко е наред никой не е против
инвестицията, дори на драго сърце бихме го подкрепили, но мисля, че в този вариант, тази
докладна не е достатъчно изрядна, за да може да бъде гласувана. Това е моето мнение.
Извинявам се, че аз го изразявам, но това е мнението, което се оформя в момента.
Имате думата всички Вие, ако желаете да кажете нещо.
Радияна Георгиева – общински съветник
Добре, нека, така или иначе, тя е влязла в дневния ред, да я гласуваме кой както реши
съответно и евентуално на следващата сесия ….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме ли други въпроси? Мисля, че ето и вносителя се съгласи, че не е достатъчно
подготвена докладната да бъде гласувана, имаме ли други аргументи, или да подложа на
гласуване.
Подлагам на гласуване.
Радияна Георгиева – общински съветник
Всъщност, ако само номера на имота трябва да се уточни № 11 е имота.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не, аз мисля, че Ви обясних, трябва да мине през архитектурен съвет, трябва да имаме
становище на архитектурен съвет, дали това е допустимо въобще като инвестиция в този
парцел. Защото в момента ние бихме приели нещо, което не сме сигурни дали е допустимо,
при условие, че имаме санитарно охранителна зона на дълбокия сондаж.
Радияна Георгиева – общински съветник
Значи между дълбокия сондаж и парцела, който визирам аз в докладната си стои
цялото СБА заедно с картинг пистата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, подлагам на гласуване тази докладна. Ако няма други коментари, подлагам на
гласуване. Който е съгласен с така направеното предложение за решение по тази точка, което
аз между другото не съм го прочел, но нека да го прочета:
47

На основание чл. 33 ал. 1 т. 2 и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМА,
предлагам да вземем следното
РЕШЕНИЕ
1. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изготвянето на ПУП за
предложения терен, съобразно инвестиционното предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира процедура за предоставяне на
предложения терен с цел изграждане на микро предприятие с предмет на дейност
– ремонт и поддръжка на тежкотоварни автомобили и паркинг на местодомудане
на товарни автомобили с цел извеждането им от улиците на град Попово.
Който е съгласен с така прочетеното предложение за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. 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

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

0
0
28

С 28 гласа въздържали се отхвърляме докладната записка.
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Преминаваме към работа по деветнадесета точка от Дневния ред.
19.Кандидатстване на Община Попово с проектни предложения за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж” 2014-2020, Приоритетна ос
2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“,
процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”.
Проекта за решение по тази точка е следния:
На основание чл. 21, ал. 2
Общинският съвет

и чл. 17, ал. 1, т.т 1, 2, 3, 5 и 7

от ЗМСМА,,

РЕШИ
1.
Община Попово да кандидатства с проектни предложения на стойност до
3 600 000 лв. по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в
периферните райони-2” към Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в
опорни центрове в периферните райони“ на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
2.
Декларира, че проектните предложения отговарят на приоритетите на
Общински план за развитие на община Попово за периода 2015-2020 г.
3.

Възлага на Кмета на община Попово последващите съгласно закона действия.

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 гледа тази точка и с 5 гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане
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 разгледа тази точка и с пет гласа ЗА подкрепя.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Лешков. Колеги, имате ли въпроси? Не виждам въпроси. Преминаваме
към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 422
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 17, ал. 1, т.т 1, 2, 3, 5 и 7 от ЗМСМА,,
Общинският съвет

РЕШИ
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1.
Община Попово да кандидатства с проектни предложения на стойност до 3 600 000
лв. по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”
към Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в
периферните райони“ на ОП „Региони в растеж” 2014-2020 г.
2.
Декларира, че проектните предложения отговарят на приоритетите на Общински
план за развитие на община Попово за периода 2015-2020 г.
3.

Възлага на Кмета на община Попово последващите съгласно закона действия.

Преминаваме към работа по двадедесета точка от Дневния ред.
20. Създаване на дружество с ограничена отговорност „Анортит” ООД.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия тази точка също я подкрепя с пет гласа ЗА 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 и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз ще зачета проекта за решение, тъй като не всички са го имали.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, глава VI от Закона за общинската собственост Стопанска дейност на общината, чл. 2, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, чл. 3, чл. 11, чл. 15, ал. 1 и чл. 40
от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие Община Попово да участва съвместно с „Родна индустрия Попово”
ООД, Маргарит Мицев и „ВН груп БГ” ЕООД в учредяването на дружество с ограничена
отговорност, при следното дялово участие:
„Родна индустрия Попово” ООД – 55 % /петдесет и пет процента/.
Маргарит Мицев – 35 % /тридесет и пет процента/.
Община Попово – 5% /пет процента/.
„ВН груп БГ” ЕООД – 5 % /пет процента/.
Наименование на дружеството – „Анортит” ООД гр. Попово
Седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул. „България” № 219;
Предмет на дейност на дружеството: Проектиране и изграждане на производствени
мощности, производство и търговия на павета и облицовъчни материали от глина.
2. Обосновка на необходимостта и целесъобразността от участие на Община Попово в
търговското дружество: Участието на Община Попово е задължително изискване на
социалния фонд „Делта хаус” SLTR за отпускане на средствата за реализиране на
инвестицията. От Община Попово не се изискват никакви други действия за реализирането
на инвестицията. Включването на Общината като съдружник ще спомогне за привличането
на паричен ресурс, който ще се използва за стартиране на ново производство и дълготрайно
осигуряване на работни места, което е от изключителна важност в наши дни имайки предвид
високите нива на безработица и демографската криза. Развитието на местния бизнес е
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основна цел и приоритет на всяка една Община. Реализирането на инвестицията ще осигури
и допълнителни приходи на Община Попово в дългосрочен план.
3. Упълномощава д-р Людмил Димитров Веселинов кмет на Община Попово, да
представлява Община Попово в учредителното събрание на съдружниците и да подпише от
името на Община Попово учредителните документи и го определя за представител на
Община Попово в Общото събрание на съдружниците в „Анортит” ООД.
Въпроси? Имаме ли въпроси? Управителя на „Родна индустрия“ е тук – г-н Василев.
Не виждам. Надявам се, че всичко е изяснено, щом е гледано в двете основни комисии. В
такъв случай 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
27. Тихомир Йорданов Марков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
-

25
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 423
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 9 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, глава VI от Закона за общинската собственост Стопанска дейност на общината, чл. 2, ал. 1, т. 2, ал. 2 и ал. 3, чл. 3, чл. 11, чл. 15, ал. 1 и чл. 40
от Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие Община Попово да участва съвместно с „Родна индустрия Попово”
ООД, Маргарит Мицев и „ВН груп БГ” ЕООД в учредяването на дружество с ограничена
отговорност, при следното дялово участие:
„Родна индустрия Попово” ООД – 55 % /петдесет и пет процента/.
Маргарит Мицев – 35 % /тридесет и пет процента/.
Община Попово – 5% /пет процента/.
„ВН груп БГ” ЕООД – 5 % /пет процента/.
Наименование на дружеството – „Анортит” ООД гр. Попово
Седалище и адрес на управление: гр. Попово, ул. „България” № 219;
Предмет на дейност на дружеството: Проектиране и изграждане на производствени
мощности, производство и търговия на павета и облицовъчни материали от глина.
2. Обосновка на необходимостта и целесъобразността от участие на Община Попово в
търговското дружество: Участието на Община Попово е задължително изискване на
социалния фонд „Делта хаус” SLTR за отпускане на средствата за реализиране на
инвестицията. От Община Попово не се изискват никакви други действия за реализирането
на инвестицията. Включването на Общината като съдружник ще спомогне за привличането
на паричен ресурс, който ще се използва за стартиране на ново производство и дълготрайно
осигуряване на работни места, което е от изключителна важност в наши дни имайки предвид
високите нива на безработица и демографската криза. Развитието на местния бизнес е
основна цел и приоритет на всяка една Община. Реализирането на инвестицията ще осигури
и допълнителни приходи на Община Попово в дългосрочен план.
3. Упълномощава д-р Людмил Димитров Веселинов кмет на Община Попово, да
представлява Община Попово в учредителното събрание на съдружниците и да подпише от
името на Община Попово учредителните документи и го определя за представител на
Община Попово в Общото събрание на съдружниците в „Анортит” ООД.

Дано да се осъществи, дано да имаме инвестиция от такъв ранг в Община Попово за
да може да има и работа. Г-н Василев, заповядайте, желаете да кажете нещо.
Веселин Василев – Управител на „Родна индустрия“
Господин Кмете, господин Председател, уважаеми общински съветници,
Просто благодаря Ви за гласуваното доверие. Искам да допълня в момента
ръководството на белгийския фонд е в София, изчакват да видят Вашето решение. Нашият
проект ще бъде първи. Може би ще послужи и за рекламна цел за фонда, ще бъде рекламиран
и в България и в Белгия като ще се изчака проекта да тръгне за да започнат и последващите
проекти. Фонда отпуска 250 милиона евро за развитие на бизнеса в България, абсолютно по
същата схема, която Вие гласувахте. Общината може да участва с неопределен брой проекти,
това искам да Ви кажа. Нашият е така наречен „пилотен проект“. Благодаря Ви много!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Пожелаваме Ви от все сърце проекта да бъде успешен и да се случи това нещо на
територията на нашата община.
Така, колеги, продължаваме нататък.
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Преминаваме към работа по двадедесет и първа точка от Дневния ред.
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
Благодаря. Уважаеми колеги общински съветници, от 24 април до 29 май в Общинска
администрация са постъпили 18 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. Ангел Иванов Цуцоманов
200 лева
2. Асен Михайлов Асенов
300 лева
3. Надка Миткова Маринова
200 лева
4. Пенчо Пенев Кръстев
300 лева
5. Гюлшен Хасанова Мустафова
150 лева
6. Д-р Катя Димитрова Лазарова
300 лева
7. Боян Симеонов Маджаров
300 лева
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Симеон Младенов Симеонов
2. Фанка Жекова Маринова
3. Емине Фейзулова Османова
4. Катя Сталинова Мутафова
5. Шукрие Османова Мехмедалиева
6. Юнзиле Асанова Хасанова
7. Биляна Асенова Димитрова
8. Надка Стефанова Михова
9. Светла Миткова Стоянова
ІІІ. За доуточняване
1. Мария Веселинова Петрова
2. Диана Жуковска Збигнева
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

-

25
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 424
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. Ангел Иванов Цуцоманов
200 лева
2. Асен Михайлов Асенов
300 лева
3. Надка Миткова Маринова
200 лева
4. Пенчо Пенев Кръстев
300 лева
5. Гюлшен Хасанова Мустафова
150 лева
6. Д-р Катя Димитрова Лазарова
300 лева
7. Боян Симеонов Маджаров
300 лева
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Симеон Младенов Симеонов
2. Фанка Жекова Маринова
3. Емине Фейзулова Османова
4. Катя Сталинова Мутафова
5. Шукрие Османова Мехмедалиева
6. Юнзиле Асанова Хасанова
7. Биляна Асенова Димитрова
8. Надка Стефанова Михова
9. Светла Миткова Стоянова
ІІІ. За доуточняване
1. Мария Веселинова Петрова
2. Диана Жуковска Збигнева
Гласували:

за - 25 ;

против - 0 ;

въздържали се – 0 ;

Преминаваме към работа по двадесет и втора точка от Дневния ред.
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
В тази точка давам думата на д-р Людмил Веселинов. Заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател,
Стана въпрос вече за тези 3 600 хиляди лева, които давате право на Общината да
кандидатства за продължаване санирането на жилищните кооперации. Истината е, че това са
средства, в които средства ще участваме общините в ОП „Региони в растеж“ и там е на
конкурентен принцип. Мен много ме притеснява с този сигнал на общинския съветник
Димитър Димитров, за който стана въпрос по време на сесията, защото Община Попово ще
бъде вкарана в поредната проверка по сигнали за нередност. На всички е предоставен този
сигнал. Аз бих нарекъл с малко по-силна дума, не сигнал, защото това което е написано,
всъщност не отговаря на истината. И е прав г-н Димитров, че вече 27 години съм свикнал на
всякакви приказки, сигнали, доноси, клевети, съдилища. Комисията, която беше изпратена от
Областния управител г-н Стайков, поне моето впечатление беше, че се надсмяха на тази
проверка и там от страна на Областния управител предполагам няма да има нищо.
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Но ако, пак се връщам този сигнал обхване във времето, в което трябва да се реши
дали на Община Попово трябва да се отпуснат допълнителни пари и ние бъдем ощетени, ще
бъда ощетен, не Кмета Людмил Веселинов, тези заигравки с г-н Димитров са отдавна и не
бива личностни отношения, които се влагат атакувайки Кмета да пречат на общественото
развитие на града, особено когато се касае за частни интереси – саниране на сгради.
Сега, г-н Кънев също живее там близо по „Каломенска“ с този обект, но тук се твърди,
че ръководни длъжности, ръководни длъжности, общински служители се възползват от тази
програма. Никъде не е разписано в Програмата от Брюксел, че се касае за хора извън
общинската администрация, което би било некоректно, пък аз не знам Красимир Дамянов
каква ръководна длъжност изпълнява в Общината, въпреки че работя с него и съпругата му.
За мен това е един некоректен способ който г-н Димитров продължава да се възползва и
наистина миналата година аз очаквах от Механотехникума нататък към Пожарната да бъде
одобрена община Попово за облицоване на Поповската река. После разбрах като ми
донесоха сигнала и проверката, която също установи, че това са измислици, които обаче
попречиха да бъде продължено облицоването на река Поповска.
Отново сме на пореден донос срещу Кмета Веселинов, защото е визирано и моето
име, защото съм спекулирал с гражданите, като съм казал едва ли не там, където се санира е
заслуга на Веселинов, а там където се отказва е поради това, че Правителството не отпуска
пари. Това са такива ниски измишльотини, че не знам кой акъл може да го роди.
Господин Димитров, аз познавах един шофьор на общината на зам. кмета. На този
шофьор съпругата му беше секретар на г-н Кмета. На времето те получиха и се възползваха
като работещи в администрацията на Общината един подарък на безценица. Една
демонстрационна къща по земетръса. Спомняте ли си г-н Димитров, кои взеха тази къща и
после я продадоха?
Г-н Димитров, колко апартамента от тези които купувате се възползват от тази
програма за саниране и после повишавайки цената Вие ги препродавате? И редно ли е един
държавен служител на такава отговорна длъжност в социалния център да използва и да
купува жилища и после да ги препродава. Или пък от тези от Съда, които получавате
информация, продажбите от Съда да купувате тези жилища. Даже Вие таз у сайта си ги
рекламирате тези неща. Но аз се чудя БСП, защо са така пасивни? Аз да съм на тяхно място,
ще Ви разкажа играта. Защото Вие сте държавен служител. Тука пишете, че сте ръководител
на групата съветници на ГЕРБ. Не е коректно да се върви заради Кмета Веселинов, срещу
обществения интерес.
И много Ви моля, престанете, защото преди малко пак казахте – „ще сизирам“. Кого
ще сизирате? За футбола, за частни пари, дадени от Общината и пак Веселинов е виновен.
Престанете да вървите и да угаждате на егото си. Защото и на комисия преди две сесии се
оплакахте от инж. Божанова, че се е държала лошо с Вас. Но на комисия, точно Вие сте се
държали непочтено спрямо нея. И знаете ли какво бих Ви казал – признайте, че инж.
Божанова има експертен капацитет и Ви превъзхожда. Както аз го правя, защото да, тя е подобра и от мен в тези насоки. И тогава егото Ви няма да се накърни. Просто признайте ,че
има хора, които си вършат работата и са по-добри и от Вас. И не мислете, че всичко, което
Вие кажете и с Вашето поведение принасяте полза за общината.
Пък аз за ГЕРБ няма да приказвам, дали Вашите намеси, вашите дейности
политически създават по-добър имидж на ГЕРБ на територията на Попово или точно
обратното. Напротив, аз съм доволен, че Вие сте лидер, че сте председател на групата
съветници на ГЕРБ, радвам се, пожелавам Ви успех и не забравяйте, че не може да говорите
такива неща не само срещу Кмета, аз не знам АБВ какво общо има със санирането на
блокове? И не знам общинския съветник защо и той мълчи, че той на колко хора дава работа
и как става кандидатстването за избор на изпълнители? Имаме ли до този момент Община
Попово за избор на изпълнител някъде наложена санкция? Ние се разхвърлихме на 33 обекта
да санираме, от цяла България дойдоха фирми и нямате представа колко трудно се работи и
като прибавим капризите на гражданите, които им се санират жилищата, това е невероятна
тежест, която изнася общинската администрация, ТСУ, строителен надзор и аз се радвам на
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тези хора, че все пак успяваме по някакъв начин да намерим компромис. Защото капризите и
на хората, капризите и на строителите са понякога безкрайни и излизаме извън сроковете. И
не случайно на два обекта такива сме санкционирали над 120 хиляди лева изпълнителя,
въпреки че той си свърши работата, но не в срок. И тук говорите за качество, за
преднамереност на общинската администрация при избора на апартаментите. Г-жа Божанова
изработи, пуснаха в обсъждане критерии за тези 3600 хиляди лева по-нататък, защото до сега
ние класирахме според оформяне на документите поред. Аз не знам защо трябва да се спира
един прекрасен проект, който Община Попово реализира в областта на енергийната
ефективност в интерес отново на общността в която живеем.
Сега, говоря Ви съвсем човешки. Престанете с тези нереални неща, които излагате на
най-високо ниво и искате да уроните или да санкционирате по някакъв начин личността
Веселинов. Тези нашите отношения, са си наши отношения, но те не бива в никакъв случай
да пречат на обществения интерес. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дончев.
Дончо Дончев – общински съветник
Благодаря г-н Председател. Прав е г-н Веселинов, че доста време стояхме и само
наблюдавахме като сипят обвинения срещу нас, обвинения, абсолютно по никакъв начин не
доказани. Искам да Ви кажа, че това повече така няма да продължава. Уведомили сме
председателя на ПП АБВ г-н Румен Петков и този път наистина ще бъде
отговорено
подобаващо на всички тези нападки, които получаваме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Дончев. Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз исках да взема думата по една молба на граждани от снощи, но ще я споделя после
с д-р Веселинов. Няма да влизам в детайли осемдесет и някоя година какво се е случвало и аз
нямам нищо лично спрямо Вас, но спрямо Вашите действия като управляващ и това, което се
случва в града имам претенции да знам много неща. И се боря да бъде всичко прозрачно. Не
съм се крил никога, не съм пуснал сигнала анонимен. Пуснал съм го с моите имена, с моя
адрес, с моите телефони и не съм се скрил нито за секунда зад това и си стоя зад всичко,
което е написано. Вие знаете много добре за какво става въпрос. Сега да занимаваме
гражданите с тези неща няма никакъв смисъл. Тежки думи казахте, аз съм свикнал на удари
от много години, така че и този удар няма да повлияе върху мен изобщо. А след като Вие сте
спокойни за всичко, което се случва аз не виждам какво има да се притеснявате от това,
защото този сигнал д-р Веселинов го подадох след среща в Дома на културата, когато им се
обясняваше как ще продължи по-нататък санирането. Те останаха с впечатление, че ще се
говори за новия период за саниране, а то се оказа, че остатъчните пари от периода, който сте
кандидатствали до сега и сте санирали и гражданите, тука е и г-жа Божанова, тя води
срещата тогава, гражданите сами подсказаха тези неща, които са написани там. И за
табелата, че не е сложена пред Вашия служител Дамянов на „Каломенска“ и не знаем как е
извършено санирането на един частен имот, който е на два етажа къща. Много странни неща,
дори една жена също и общинския съветник Хюсеин беше и той там, тия хора от „Младост“,
попитаха защо в „Младост“ няма санирани блокове, освен някакъв накрая имало един не го
знам къде? Това и нещата, които знам за това саниране съм ги изложил в сигнала. След като
Вие смятате, че няма место за притеснение, аз не виждам какво лошо се случва в това да
знаят хората.Това е продиктувано също пак Ви казвам от тази среща. На тази среща хората
задаваха въпроси, а никой не отговаряше. И за това след като излезнахме след срещата от
вън разговаряхме с хората и аз седнах и го подготвих сигнала, включително и това, което и
те са споделили с мен. Аз не се притеснявам от това нещо. Това, не за сетен път някой се
опитва да ме плаши, аз съм си аз, няма да се поддам, но искам всичко и за тези 3600 хиляди
лева които предстои да кандидатстваме да бъде прозрачно. И наистина тези пари да стигнат
там където трябва. А не избирателно, защото мога да Ви изброя това, което хората казаха на
срещата, тука, е и г-жа Божанова , на един от въпросите защо техния блок е разделен на две в
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ЖК „Русаля“ на кръстовището на светофара, тя зададе жената въпроса, а те и отговориха, че
не може да се включи нейния блок, и жената зададе контра въпрос – добре, как ние сме два
отделни входа, обща сграда сме, половината санирахте, заради това че живее Васил
Стоименов ли там? Това и беше въпроса. Разбирате ли, в нашия малък град нищо скрито
няма. Кажете ми защо няма табела на Красимир Дамянов на това да видим за колко хиляди
лева се извърши саниране на тази частна къща? Ако това отговаря на всички критерии
а в
същото време „Младост“ квартала е в окаяно състояние и блоковете включително това са
неща, които аз ще продължавам да работя в посока, ако Вие се коригирате и работите
прозрачно с хората, аз вярвам, че ще се коригирате, нещата няма да са по този начин. А нищо
лично нямам към Вас.
А това, което исках да кажа и вдигнах ръка още като влезе точката - изказвания –
отново молба на граждани – снощи масово са глобявани заради затварянето на ул. „Мара
Тасева“ . Молбата ми е към Вас, в този период освободете тази улица „Мара Тасева“ . Може
да слагаме някакви временни знаци и да блокираме града и да ни карате да вървим по
„Генерал Баранов“, която е дупки до кръста и снощи масово стои полицейския автомобил до
знака временния, който е и глобява. Освободете я тази улица. Града е достатъчно задръстен с
този панаир. Поне „Мара Тасева“ я освободете. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Георгиев, заповядайте.
Евгений Георгиев – общински съветник
Аз искам да направя едно предложение, изказване, тъй като догодина предстои важна
дата – 100 години футбол в гр. Попово. Мисля, че ние тука трябва да организираме един
комитет, тъй като има доста работа за свършване, в който почти всички общински
съветници, които милеят за благото на града, за спорта, да привлечем и други стари спортни
деятели като предлагам водеща роля да бъде комисията за образование, култура, младежта и
спорта като към нея се прикрепят и други деятели, за да подпомогнем организирането на
тази дата. Мисля, че почти всички от Вас знаете, че Попово първо игра финал за купата на
Съветската армия с „Левски“ . Така, че спортните деятели и жителите на града ще бъдат
много благодарни и за това мероприятие, което предстои да го организираме. Смятам, че
всички от Вас ще предложат и някои данни, тъй като колкото по-рано ние се подготвим,
толкова по-добре ще стане и организацията.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нека това бъде Ваша инициатива, на г-н Станчев, г-н Гецов, ………….. нека това
нещо да бъде част от организацията и може би да бъде включено в тази инициатива, мисля,
че е логично и нормално, така че нека да бъде частна инициатива.
Имаме ли други? Г-н Витанов, заповядайте.
Валентин Витанов – общински съветник
Предложението се отнася за един много опасен участък на ул. „Марко Николов“,
където е Детската градина и щяхме да правим пешеходна пътека. В момента от двете страни
на стъпалата, които се ползват от много деца с родителите си няма никаква видимост от едно
дърво обгърнало стълба някъде на около метър и половина на шосето. В лявата страна
ситуацията е същата. Просто много бързо, сега има панаир и тази улица е много натоварена,
много хора минават , да не стане някоя беля, по най-бързия начин според мен трябва да се
премахнат тези клони. Това е моето предложение.
Имам и питане. Г-н Любен Младенов има жалба до омбудсмана на Република
България Мая Манолова – болния въпрос с кучешкия приют и проблемите, които създава.
Същото лице се жали от тежко товарни автомобили, които шумят и замърсяват при загряване
около половин час всички блокове. От там нататък вече Омбудсмана на Република България,
през април месец са тези неща входирани, изпраща информация в РИОСВ Шумен. Реакцията
от там е – моля в най-кратък срок да уведомите РИОСВ и в най-кратки срокове от РИОСВ
вече трябва да отговори. Има ли в Общината някаква информация по тази жалба и има ли
движение по нея?
57

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Има, получена е, разпоредил съм проверка, ще отговорим на РИОСВ Шумен. Това е.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, има ли други въпроси? Няма. Закривам тридесет и второто заседание на ОбС
Попово.
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