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ПРОТОКОЛ № 34
Днес, 26.07.2018 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ТРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТОТО 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 25
общински съветника, имаме кворум, ОбС може да взема решения, затова позволете ми да
открия ТРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТОТО заседание на Общински съвет Попово.
На заседанието присъства Кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, очакваме да се
присъедини зам. кмет Милена Божанова, директор на дирекция ФСДУС Мариан Маринов, гжа Георгиева също е тук.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило единствено от
общинския съветник Валентин Витанов.
Така, колеги, позволете ми преди да пристъпим към обсъждане на Дневния ред, който
Ви е предварително раздаден, има заявление от група съветници от нашия ОбС за
декларация съгласно чл. 70 ал. 5 от Правилника за дейността на ОбС. Давам думата на
представител на група съветници. Г-н Дончев, заповядайте.
Дончо Дончев – общински съветник
Благодаря Ви г-н Председател.
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми гости от администрацията,
уважаеми колеги, ще Ви изчета Декларация на съветниците от ПП „АБВ“ като председател
на Общинския съвет на ПП „АБВ“ Попово.
В деня, в който стъпихме в длъжността „общински съветник“ и приехме отговорност
да представляваме хората от Общината, ние положихме следната клетва: „ Заклевам се в
името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във
всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Поповска община и да
работя за тяхното благоденствие.“ С тази клетва ние застанахме пред нашите съграждани, с
имената си, с биографиите си, с постъпките и с идеите си. Заставаме с едничката цел да
допринасяме всеки според собствените си възможности разбира се за развитието на региона.
Вероятно Ви прави впечатление, уважаеми колеги общински съветници, че в текста на
клетвата никъде не става въпрос за използване на тази високо отговорна обществена
длъжност за собствено обогатяване и извличане на собствена изгода. И тук нещата не опират
единствено и само до морални категории. Законодателят, предвиждайки възможността и
намеренията на някои от представителите в местните органи за управление е поставил
редица ограничения, свързани с дейността и участието ни в ръководствата на търговски
дружества, административни и икономически структури. За съжаление и в годините на най-

яростно политическо противоборство и в условията на лоша контролирана приватизация на
никой не му е преминало през ума, че ще се появи случай, когато член на Общински съвет,
членове на ОбС ще бъдат хора, извършващи широко мащабна икономическа дейност извън
всякакви познати неофициални форми.
Такъв за съжаление е случаят с член на нашия ОбС и представител на група
съветници от ПП ГЕРБ – г-н Димитър Кънев Димитров. Вероятно всички Вие сте
информирани, че след внесения от ПП АБВ сигнал за наличие на сериозни доказателства
показващи съществуването на една да я наречем по-скоро, че са много важни думите тук,
нерегламентирана Агенция за търговия с недвижима собственост, ръководена еднолично от
г-н Димитров вече започна Прокурорско разследване. Налице са сериозни и напълно
обосновани съмнения, че в процеса на тази дейност г-н Димитров е пропускал да декларира
придобиването на имотите и реализацията от печалбата от продажбата им. И тук, уважаеми
колеги и граждани на Община Попово съвсем не става въпрос за единичен случай, а за една
добре организирана система, заела цели 14 листа в имотния регистър на областта. Става
въпрос за не по-малко от 20 случая, в които на приемливо ниска цена се изкупувани жилища
от граждани, живеещи на общините Попово и Опака, които влизат в обхвата на неговата
високо отговорна дейност като държавен служител и ръководител на Дирекция Социално
подпомагане. Ясно е, че представите на господина за оказване на социална помощ на
нуждаещите се са много различни от това, което е записано в закона. Защото на следващ етап
ние ще поставим въпроса за разпределението към определени фирми и търговия с ваучери за
помощи за отопление, ще поставим въпроса за оказван натиск и преразпределение на
помощи в ромските квартали особено в периодите на избори.
Разбира се специализираните органи са тези, които ще доказват нарушенията на
юридическите закони, но уважаеми съграждани има една друга категория закони и тя е
свързана с морала и личната отговорност на всеки поел високата отговорност да бъде
изразител на нашите представи за развитието на родния Поповски край. Точно тази морална
категория е в дълбоко противоречие с действията на г-н Димитър Димитров, защото нали на
всички е ясно как той се е сдобил с информация за финансовите притеснения на хората, нали
на всички е ясна прозиращия конфликт на интереси между търговията с жилища и
отговорността на високо платения държавен служител, опитващ се да се възползва от
поредния политически чадър.
Уважаеми колеги, общински съветници от ГЕРБ, аз се обръщам към Вас с апел:
Отстранете от групата този човек! Не ставайте параван и политически заложник на неговите
лични икономически интереси, водили го впрочем не само в една политическа партия.
Обръщам се и към Вас, г-н Димитров, разчитам на Вашата късно пробудила се съвест
– подайте си оставката и освободете ОбС Попово от петното, което му лепнахте с Вашата, да
я наречем нерегламентирана търговия с недвижими имоти. Благодаря за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Дончев. Уважаеми колеги, продължаваме по Дневен ред. Имате
предварително раздаден проект за Дневен ред, който е от 19 точки. Нищо допълнително не е
внесено до момента.
Не разбрах какво има?
Димитър Димитров – общински съветник
Право на отговор.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами аз не виждам от Ваша страна желание
Димитър Димитров – общински съветник
Ами, Вие почнахте веднага и Вие си наведохте главата и започнахте да говорите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, в момента можете като представител на политическа група за
декларация. Заповядайте като представител на ПП ГЕРБ група съветници.

Димитър Димитров – общински съветник
Благодаря Ви, г-н Председател. Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател,
уважаеми колеги, служители на общинска администрация, изслушах с интерес декларацията.
От няколко дни върви такава една кампания срещу мен, която аз прогнозирах на сесията на
31 май, когато д-р Веселинов отправи ЗАПЛАХИ, които са описани в протокола, протокол
№ 32 от 31 май. Нищо от това, което, по принцип аз имам подкрепата на ПП ГЕРБ, но не за
това, че съм извършвал икономически действия нерегламентирани и съм изнасял
информация от Дирекцията, аз нямам закупен нито един имот от социално слаби лица, нито
един. Но това да го оставим на Прокуратурата да си свърши работата и тогава ще говориме.
Това е поредния цирк, който се разиграва тук, затова защото вървят проверки срещу г-н
Кмета и той поиска напускането ми на ОбС, една година преди местните избори, за да може
да си прави каквото иска. И използва АБВ, аз не знам Вие имате ли група и като какви се
изказвате, от името на група ли беше, от името на ръководство ли, не ми стана ясно, но тези
обвинения Прокуратурата, имам и пълно доверие, ще си свърши работата, защото това са
неща, те са прозрачни, те се виждат. А г-н Дончев, всяка година в последните 10 имам
подадени декларации и ако видите какви данъци съм плащал като физическо лице ще
останете и Вие учуден. За това нека да оставим Прокуратурата да си свърши работата.
И не ме обвинявайте за ваучери, защото и това не знаете, че ваучери няма от много
години. А вече хората получават парите си по банкова сметка и никой никъде не ги кара да
ходят, те сами си избират от къде да си купят дърва. Така, че и тук, както и в материалите,
които излязоха, които пък ме направихте директор на Агенция за социално подпомагане без
да познавате нормативната база, но това са неща, които хората ще преценят кой крив, кой
прав. Аз спирам до тук и от тук нататък чакаме да се произнесат компетентните органи.
Моята съвест е абсолютно чиста за всичко, което съм правил. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Давам думата на д-р Веселинов, защото и той беше засегнат.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател,
Г-н Кънев, защо месите моето име? Защо месите моето име, започвате нещо да се
оправдавате като търсите причината в мен. Не е коректно. За всичко е виновен Кмета,
включително и за дейност, която не съм извършил аз, а сте извършил Вие. В Агенцията по
вписванията може свободно всеки, както за мен, така за Вас, така и за всеки да изтегли
имотното състояние. Какви заплахи съм отправял към Вас, какъв е този протокол, отправял
съм заплахи към съветника Димитър Кънев? Бъдете етичен.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз искам само да припомня на д-р Веселинов, Протокол І№ 32 от 31 май, в края на
заседанието, Вие казахте, че ако сте първо отправихте към АБВ за санирането и след това
към БСП и казахте – какво чакате, аз ако съм на БСП до сега щях, думата не знам точно
„унищожа“ или „смачкам“ беше. Записана е в тва. Предоставено е и тва на Прокуратурата.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, продължаваме по Дневен ред дами и господа. Има предварително раздаден
дневен ред в следната последователност:
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018
г.
2.Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране
на разходи за неотложен текущ ремонт на улична мрежа.

3.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.04.2018 до 30.06.2018 г.
4.Разходване на средства от партидата на Община Попово в банковата сметка за чужди
средства към РИОСВ-Шумен за отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19 декември
2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
5.Кандидатстване на Община Попово с проект по процедура: BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства по ОП РЧР (2014-2020).
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2018г.
7.Одобряване на цена за продажба на земя частна общинска собственост – УПИ V,
кад.№ 283 от кв. 19 по регулационния план на с.Априлово на собственик на законно
построена сграда.
8.Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.89.6 по кадарстрална карта /КК/ на
землище гр. Попово.
9.Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.92.5 по кадарстрална карта /КК/ на
землище гр. Попово.
10.Реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на микропредприятие на
територията на гр. Попово.
11.Промени в общинската транспортна схема.
12.Предложение за включване на ДГ „Слънце“, гр. Попово за средищна детска градина,
ДГ „Зарайск“, с. Зараево с групите в с. Зараево, с. Ломци, с. Светлен и с. Славяново за
част от средищна детска градина, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово, ОУ„Св. Климент
Охридски“, гр. Попово, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово, ОУ „Отец Паисий”, с.
Водица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево, ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци, ОУ
„Христо Ботев“, с. Садина, ОУ „Антон Страшимиров“, с. Светлен и ОУ „Васил
Левски“, с. Славяново в списъка на средищните училища.
13.Предложение за включване на ОУ „Отец Паисий”, с. Водица, ОУ „Христо Ботев”, с.
Ломци, ОУ „Христо Ботев“, с. Садина и ОУ „Васил Левски”, с. Славяново в списъка на
защитените училища и ДГ „Зарайск”, с. Зараево, група село Ломци за защитена част от
детска градина.
14.Присъединяване на Община Попово към Организация за управление на
туристически район.
15.Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и определяне на кандидатите за
съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище.
16.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2018 – 30.06.2018 година.

17. Вземане на решение от ОбС Попово за внасяне предложение в МС на Р България за
отпускане на персонална пенсия на детето Слави Стефанов Славов.
18.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
19.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Така, колеги, който е съгласен с така предложения Дневен ред да стане Дневен ред на
днешното заседание, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-
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0
0

Благодаря Ви колеги.
Преминаваме към работа по първа точка.
1. Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2018
г.
Думата има за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 24-ти вторник, в 12 часа в пълен
състав. Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С пет
гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
На редовно заседание на нашата комисия на 23.07. 2018 г. от 13 часа, в пълен състав
по точка първа с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия на 24.07 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 с пет гласа ЗА, 0 против и 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение 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, сряда, 25.07. в пълен състав и с пет гласа ЗА
единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21,
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-03
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 122 „Общинска
администрация” – обект „Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички
/скаламобил/“ със сумата 6 600 лв. /източник на финансиране: 6 600 лв. – собствени
бюджетни средства/.
2. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §10-15 Материали, в частта за дофинансиране на делегирани от
държавата дейности с местни приходи за ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово с 4 477 лв.
3. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“, в частта за
дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи - обект
„Компютърна техника за ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово – нов корпус“ с 26 109 лв.
4. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения“, в частта за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни
приходи - обект „Видеонаблюдение за ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово – нов корпус“ с 2
757 лв.
5. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §52-05 „Придобиване на стопански инвентар“, в частта за
дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи - обект
„Обзавеждане за ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово – нов корпус“ с 26 657 лв.
6. Намаляват се средствата за Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа“, §10-30 „Текущ ремонт“ с 66 600 лв.
7. 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 въпроси, мнения, предложения и становища по тази докладна,
която е доста важна. Има ли някой да се изкаже. Не виждам. 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

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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
-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 425
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21,
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-03
“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 122 „Общинска
администрация” – обект „Устройство за изкачване на стълби за инвалидни колички
/скаламобил/“ със сумата 6 600 лв. /източник на финансиране: 6 600 лв. – собствени
бюджетни средства/.
2. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §10-15 Материали, в частта за дофинансиране на делегирани от
държавата дейности с местни приходи за ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово с 4 477 лв.
3. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“, в частта за

дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи - обект
„Компютърна техника за ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово – нов корпус“ с 26 109 лв.
4. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и
съоръжения“, в частта за дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни
приходи - обект „Видеонаблюдение за ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово – нов корпус“ с 2
757 лв.
5. Увеличават се средствата за дейност 322 „Неспециализирани училища, без
професионални гимназии”, §52-05 „Придобиване на стопански инвентар“, в частта за
дофинансиране на делегирани от държавата дейности с местни приходи - обект
„Обзавеждане за ОУ „Любен Каравелов“ гр. Попово – нов корпус“ с 26 657 лв.
6. Намаляват се средствата за Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа“, §10-30 „Текущ ремонт“ с 66 600 лв.
7. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2018 година.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране
на разходи за неотложен текущ ремонт на улична мрежа.
Думата има за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
По втора точка нашата комисия също 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 „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 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 пет гласа ЗА, 0 против, 0 въздържали се
подкрепя проекта за решение 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 на заседанието си, което проведе вчера също с пет гласа единодушно
подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви. Проекта за решение има следния вид:

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52 и чл. 87, ал. 1 и ал. 2 от
ЗДБРБ за 2018 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие, Кмета на Община Попово да направи предложение по чл. 87 от
ЗДБРБ за 2018 г. до Министъра на финансите за трансформация на целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на 444 268 лв. за финансиране на текущ ремонт на общинската
пътна мрежа.
2. Определя обектите, които следва да отпаднат от списъка за капиталови разходи на
Община Попово през 2018 г., както следва:
- „Ремонт на крайречен парк в кв. 104, УПИ VІІІ и кв. 103, УПИ ІІ от пл. „Ал.
Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух“, ЛОТ 1, ІІ-ри етап” – в размер на 256 090 лв.
- „Основен ремонт на мост над река Поповска по ул. "Ковачевска" – в размер на
188 178 лв.
3.Определя обектите за текущ ремонт, които ще се финансират със средства от
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. "Фотинова" от ул. "П. Хитов" до "Тръбна
мебел" в размер на 267 215,74 лв.;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. "Генерал Баранов" от бул. "М. Маджаров"
до ул. "Панайот Хитов" и ул. "Цанко Церковски" от ул. "Габровска" до бул. "М. Маджаров"
гр. Попово в размер на 222 580,92 лв.
4. Необходимите 45 529 лв. за завършване на текущите ремонти определени в т.3 да са
от текущия бюджет на общината - §10-30 “Текущ ремонт“ на дейност 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на уличната мрежа”.
Колеги, имате думата за въпроси колеги по отношение на така предложеното
предложение за решение. Заповядайте г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
На комисията не ни стана ясно само къде е този мост на река Поповска на ул.
„Ковачевска“ и пише там основен ремонт, а сега го спираме този основен ремонт, има
ли
някаква опасност с този мост, след като е бил включен в капиталовата програма, а сега го
отхвърляме и къде се намира, защото не можахме да се ориентираме точно къде е?
Благодаря.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Уважаеми госпожи и господа общински съветници, този мост е така нареченото
„малкото мостче“, по което вървим от кв. Русаля към центъра на града. За сега няма
опасност, ще търсим възможност за друго финансиране.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, г-н Димитров, мисля, че изяснихме въпроса. Други въпроси по отношение на
докладната има ли? Не виждам, всичко е изяснено в комисиите. Преминаваме към гласуване.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

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
-

27
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 426
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 52 и чл. 87, ал. 1 и ал. 2 от
ЗДБРБ за 2018 г., Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие, Кмета на Община Попово да направи предложение по чл. 87 от
ЗДБРБ за 2018 г. до Министъра на финансите за трансформация на целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на 444 268 лв. за финансиране на текущ ремонт на общинската
пътна мрежа.
2. Определя обектите, които следва да отпаднат от списъка за капиталови разходи на
Община Попово през 2018 г., както следва:
- „Ремонт на крайречен парк в кв. 104, УПИ VІІІ и кв. 103, УПИ ІІ от пл. „Ал.
Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух“, ЛОТ 1, ІІ-ри етап” – в размер на 256 090 лв.
- „Основен ремонт на мост над река Поповска по ул. "Ковачевска" – в размер на
188 178 лв.

3.Определя обектите за текущ ремонт, които ще се финансират със средства от
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. "Фотинова" от ул. "П. Хитов" до "Тръбна
мебел" в размер на 267 215,74 лв.;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. "Генерал Баранов" от бул. "М. Маджаров"
до ул. "Панайот Хитов" и ул. "Цанко Церковски" от ул. "Габровска" до бул. "М. Маджаров"
гр. Попово в размер на 222 580,92 лв.
4. Необходимите 45 529 лв. за завършване на текущите ремонти определени в т.3 да са
от текущия бюджет на общината - §10-30 “Текущ ремонт“ на дейност 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на уличната мрежа”.
Преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.04.2018 до 30.06.2018 г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Лешков. Решението има следния вид:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г., в размер на 60.00 лева.
Имате думата колеги за въпроси. Имаме ли въпроси? Нямаме. В такъв случай
преминаваме към гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното
предложение за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 427
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8 ал. 4 от
Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.04.2018 г. до 30.06.2018 г., в размер на 60.00 лева.
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Разходване на средства от партидата на Община Попово в банковата сметка за чужди
средства към РИОСВ-Шумен за отчисленията по чл. 20 от Наредба №7 от 19 декември
2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
По тази точка становища имат всички комисии.
Думата има за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
По точка четвърта с пет гласа ЗА нашата комисия 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 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 на редовно заседание с пълно мнозинство и с пет гласа ЗА приема
проекта за решение 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
Единодушно с пет гласа нашата комисия 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. 23 от ЗМСМА, чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците, и във връзка с чл.25, ал.2, т.2. от Наредба №7 от 19 декември 2013г. за реда
и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие за разходване на натрупаните средства от
отчисленията за изграждане и оборудване на станция за предварително третиране и
претоварване на отпадъци, в размер на 278 000 лева.

Колеги, имате думата за въпроси, уточняващи въпроси по отношение на докладната
имаме ли? Не виждам. В такъв случай, който е съгласен с така направеното предложение за
решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 428
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 64 от Закона за управление на
отпадъците, и във връзка с чл.25, ал.2, т.2. от Наредба №7 от 19 декември 2013г. за реда
и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията,
изисквани при депониране на отпадъци, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие за разходване на натрупаните средства от
отчисленията за изграждане и оборудване на станция за предварително третиране и
претоварване на отпадъци, в размер на 278 000 лева.

Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Кандидатстване на Община Попово с проект по процедура: BG05M9OP001-4.003 Транснационални партньорства по ОП РЧР (2014-2020).
Думата има за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Конкретния текст на решението по тази точка има следния вид:
На основание 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2, и чл. 59, чл. 61, ал. 1
и ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Одобрява кандидатстването на Община Попово с проектно предложение с регл
№: BG05M9OP001-4.003-0014 по процедура „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА”
ОП РЧР 2014-2020г.
2.
Одобрява страните в споразумението за партньорство за осъществяване на
транснационален проект: :Община Sala- Швеция; SAMK University of Applied Sciences

(SAMK)- Университет за приложни науки, Сатакунта, Финландия и Stebo - организация с
нестопанска цел - Генк, Белгия.

Имате думата колеги. Имаме ли въпроси към г-жа Георгиева? Няма, всичко е ясно.
Преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка отново е явно. Който е съгласен с
така направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 429
На основание 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2, и чл. 59, чл. 61, ал. 1 и ал. 2
от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява кандидатстването на Община Попово с проектно предложение с регл
№: BG05M9OP001-4.003-0014
по
процедура
„ТРАНСНАЦИОНАЛНИ
ПАРТНЬОРСТВА” ОП РЧР 2014-2020г.
2.
Одобрява страните в споразумението за партньорство за осъществяване на
транснационален проект: :Община Sala- Швеция; SAMK University of Applied Sciences
(SAMK)- Университет за приложни науки, Сатакунта, Финландия и Stebo - организация с
нестопанска цел - Генк, Белгия.

Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2018г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
По точка шеста с пет гласа ЗА нашата комисия 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, 0 против и 0 въздържали 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. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал .9 от Закон за общинската
собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018г. с:
- в раздел ІІІ точка Б - І
ПИ с идентификатор 57649.503.1309 по кадастрална карта на гр.Попово, ул.„Ковачевска
№11 с площ 303 кв.м. и сграда с идентификатор 32189.65.5.3 по кадастрална карта на
землище на с.Иванча с площ 17 кв.м.
- в раздел ІІІ точка Б - ІІІ. продажба на вещи:
4 сглобяеми къщи /като материали/ находящи се в кв.„Надежда”, гр.Попово
Въпроси колеги? Имаме ли въпроси по тази точка. Няма. В
преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно.

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

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

такъв случай

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 430
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал .9 от Закон за общинската
собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за
2018г. с:
- в раздел ІІІ точка Б - І
ПИ с идентификатор 57649.503.1309 по кадастрална карта на гр.Попово, ул.„Ковачевска
№11 с площ 303 кв.м. и сграда с идентификатор 32189.65.5.3 по кадастрална карта на
землище на с.Иванча с площ 17 кв.м.
- в раздел ІІІ точка Б - ІІІ. продажба на вещи:
4 сглобяеми къщи /като материали/ находящи се в кв.„Надежда”, гр.Попово
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Одобряване на цена за продажба на земя частна общинска собственост – УПИ V,
кад.№ 283 от кв. 19 по регулационния план на с.Априлово на собственик на законно
построена сграда.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
По точка седма с пет гласа ЗА нашата комисия 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 с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание с пет гласа ЗА, 0 против и 0 въздържали се
приема проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:

На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Определя цена на УПИ V, кад.№283 от кв.19 по регулационния план на с.Априлово с
площ 1 255 кв.м., собственост на Община Попово по АОС1624/15.12.2009г. в размер на
4 417.60лева. Цената е без ДДС.
2.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от Миран Иванов Стоянов от с.Априлово.
Има ли въпроси? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване по точка 7.
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
Решението се приема !
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 431
На основание чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Определя цена на УПИ V, кад.№283 от кв.19 по регулационния план на с.Априлово с
площ 1 255 кв.м., собственост на Община Попово по АОС1624/15.12.2009г. в размер на
4 417.60лева. Цената е без ДДС.
2.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от Миран Иванов Стоянов от с.Априлово.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.89.6 по кадарстрална карта /КК/ на
землище гр. Попово.
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 пет гласа ЗА, 0 против и 0 въздържали се
приема проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е следния:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл.
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор 57649.89.6 по
кадастрална карта на землище гр.Попово да се изработи Подробен устройствен план – план
за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди за
изграждане на „силозна база, складове и преработвателно предприятие“ и план-схеми на
инженерната инфраструктура.
2. Визата за проектиране да се съгласува с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр.Разград.
3. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с
идентификатор 57649.89.6 по кадастрална карта на землище гр.Попово.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание и скица на имота

Въпроси ? Имаме ли? Нямаме. Подлагам на гласуване. Гласуването е явно. Който е
съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 432
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и ал. 5 и чл.
124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията , Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор 57649.89.6 по
кадастрална карта на землище гр.Попово да се изработи Подробен устройствен план
– план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди за изграждане на „силозна база, складове и преработвателно
предприятие“ и план-схеми на инженерната инфраструктура.
2. Визата за проектиране да се съгласува с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, гр.Разград.
3. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за поземлен имот с
идентификатор 57649.89.6 по кадастрална карта на землище гр.Попово.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание и скица на имота
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 57649.92.5 по кадарстрална карта /КК/ на
землище гр. 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, 0 против и 0 въздържали се приема проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по 9 точка е следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по
кадастрална карта на землище гр.Попово да се изработи Подробен устройствен план
– план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди за изграждане на „силозна база, складове и преработвателно
предприятие“ и план-схеми на инженерната инфраструктура.
2.
Визата за проектиране да се съгласува с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,
гр.Разград.
3.
Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за
поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по кадастрална карта на землище
гр.Попово.
На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание и скица на имота
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме ли въпроси по тази идентична точка. Нямаме. Който е съгласен, моля да
гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 433
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11и ал. 2 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и ал. 5 и чл. 124б,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово разрешава за поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по
кадастрална карта на землище гр.Попово да се изработи Подробен устройствен план
– план за застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за
неземеделски нужди за изграждане на „силозна база, складове и преработвателно
предприятие“ и план-схеми на инженерната инфраструктура.
2.
Визата за проектиране да се съгласува с „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД,
гр.Разград.
3.
Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПЗ за
поземлен имот с идентификатор 57649.92.5 по кадастрална карта на землище
гр.Попово.

На основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване
Приложение: задание и скица на имота
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Реализиране на инвестиционно намерение за изграждане на микропредприятие на
територията на гр. Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
По точка десета с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисия 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 с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 на редовно заседание с пет гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 0 против и 0 ЗА
не излезе с решение. Мотивите ни за въздържането са: тъй като този терен се категоризира
като „блато“, а блатата са публична общинска собственост според закона. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 33 ал. 1 т. 2 и във връзка с чл. 21 ал. 1 т. 8 и т. 11 от ЗМСМ,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Възлага на Кмета на Община Попово да организира изготвянето на ПУП за общински
имот с идентификатор 57649.63.11, с начин на трайно ползване – блато от площ 4811
кв. м съобразно инвестиционното предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да организира процедура за предоставяне на
общински имот с идентификатор 57649.63.11, с начин на трайно ползване – блато от
площ 4811 кв. м, с цел изграждане на микро предприятие с предмет на дейност
ремонт и поддръжка на тежкотоварни автомобили и паркинг на местодомуване на
товарни автомобили, с цел извеждането им от улиците на град Попово.
Първо давам думата за въпроси, после трябва да изслушаме, имаме ли представител на
общинска администрация? Добре, имаме ли въпроси по отношение на докладната? Единия
въпрос до колкото знам от четвърта комисия. Г-н Дончев, ще го развиете ли по отношение
на..
Дончо Дончев – общински съветник
Благодаря г-н Председател. Моя въпрос беше тъй като на мен не ми беше ясно,
блатото, чия собственост е. На комисия ни беше обяснено, че този терен се категоризира като
блато, а блатата са според закона и не само блатата, а и ред други, са публична общинска
собственост, което означава, че не може да бъде частна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Други въпроси имаме ли? Давам думата на д-р Веселинов – кмет на Общината да даде
повече разяснения.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, г-н Председател, така подготвеното
решение не мога да изпълня поради този факт, който изтъквате. Имота е публична общинска
собственост. За да се процедира по-нататък трябва да стане частна общинска собственост. В
закона за водите, обаче е категорично, аз предадох текста на г-жа Радияна Георгиева.
Допълнително усложнение има и водоизточника, който отстоява от този парцел, трябва да
вземаме разрешение от РИОСВ и от Басейнова дирекция, така че моля този въпрос, да не
бъде гласуван, а да отпадне от дневния ред до изясняване на цялата тази процедура.
Съжалявам, че трябва да Ви го кажа, но когато се подготвя едно решение, то се съгласува
през няколко Дирекции и отдели, в случая не е съгласувано с Общинска собственост. Това е
истината. Ако в ТСУ – нямат проблем, проблемът е в Общинска собственост. А мисля, че
проблем ще има и с околната среда, с водоизточника, дълбокия сондаж там.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Други желаещи да се изкажат по тази точка? Г-жо
Георгиева, заповядайте.
Радияна Георгиева – общински съветник
Господин Кметът е прав, че трябва да се съгласуват докладните явно на няколко нива.
Това,че е публична общинска собственост не беше доведено до моето знание. В ТСУ, когато
правихме проверката си излизаше „общинска собственост“ и ОК, няма проблем. Това, което
в момента научавам не знам защо не е можело да го науча ден, два, три по-рано, при
положение, че тази докладна е входирана вече три месеца. Мисля, че малко по-рано можеше
да излезе тази информация, но няма проблем.
А относно дълбокия сондаж, тоест между дълбокия сондаж и този парцел стои цялото
СБА, със всичките му прилежащи сгради и терени, нали ако това смятате, че може да е
проблем, аз не мисля, че е така, защото между него има много по-големи строежи. Но
относно собствеността смятам, че наистина може да се получат проблеми, все пак юриста на
Общината е тука, нека той да каже няколко думи, той е запознат. И пак казвам, тези
докладни ги входирах, не в деня на сесията и предполагам е можело по-рано някои неща да
се изчистят и да се доведат до нашето знание, а не по време на сесията да се чудим ами тъй
ли е или не е ли тъй.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Относно технологията, г-жо Георгиева, те се входират при нас, Вие сте ги входирали
при нас, но това нещо, ако не е минало на съгласуване, те в момента, когато се обсъждат в
комисиите, тогава става ясно с представители на администрацията. Основно е разгледана
докладната във вчерашния ден. Снощи са заседавали, така че времето за реагиране не е
толкова много. Г-н Добрев, ако желаете, но не виждам смисъл, ясно е в закона казано, че
публична общинска собственост не може да бъде разпореждано с нея по никакъв начини,
особено когато са водоизточници, така ли е?
Добрин Добрев – старши юрисконсулт при Община Попово
Да, закона за водите е специален закон. Именно в чл. 18 се уточнява, че собствеността
върху водите, водните обекти, водните стопански системи и съоръжения е публична и
частна. И ал. 2 е категоричната забрана, където пише – публична общинска собственост
върху води, не може да бъде обявявана за частна общинска собственост. И вече в чл. 19 става
ясно, че публична общинска собственост са блатата. Като този терен е блато, което е освен
останалите неща, които д-р Веселинов каза е категорична забраната за обявяването от
публична общинска собственост в частна и в този случай става изключително сложно
процедирането на този имот, нецелесъобразно и незаконосъобразно също. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, имаме ли други въпроси. Заповядайте г-жо Колева.
Павлинка Колева – общинска администрация

Той юриста обясни, че въпросния терен е блато, а пък така написаната докладна нали
има тънък замисъл да се направи ПУП, което означава да се смени предназначението на
земята, което означава Община Попово да заплати някъде в рамките може би на 30-40
хиляди лева за промяна предназначението на имота. А във втора точка пише нали „да се
предостави“ – какво означава да се предостави? Да се предостави под наем ли този имот за
паркинг, как да се предостави? Тоест, нали не са изяснени много нещата в така написаната
докладна според мен. Но, самия факт, че това е блато и е публична общинска собственост,
обезсмисля всичките други точки.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Така, други въпроси има ли по отношение на докладната? Г-жо Георгиева,
не може ли да намери друг общински имот, към който да направи предложение, защото ние
не искаме да спираме намеренията.
Радияна Георгиева – общински съветник
И частен може да си намери.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, така или иначе, ако няма други въпроси, аз съм длъжен да го предложа на
гласуване, защото е включено в дневния ред, въпреки, че се изясниха много ситуации, че е
противозаконно, но все пак съм длъжен да го поставя на гласуване. Така, че подлагам на
гласуване точката.
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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
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РЕШЕНИЕТО НЕ СЕ ПРИЕМА !
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Промени в общинската транспортна схема.
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 „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
По точка единадесета с пет гласа ЗА комисия подкрепя проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение е в следния вид:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили,, Общинският съвет

РЕШИ
Променя общинската транспортна схема на Община Попово, както следва:
1. Вътрешно градска автобусна линия № 2 остава за изпълнение с допълнителна
спирка ЖП гара.
Вътрешно градска автобусна линия № 1 прекратява действието си. (Двете линии се
комбинират и се изпълнява една);
2. Автобусната линия за с. Глогинка:
В момента се изпълнява в
понеделник, вторник, сряда,
четвъртък и петък:

Ще се изпълнява в понеделник,
сряда и петък:

7,30 часа
12,30 часа
17,10 часа

7,30 часа

Събота:

Събота:

8,30 часа
17,30 часа

8,30 часа

Неделя:

Неделя:

17,10 часа

17,30 часа

17,30 часа

3. Автобусната линия за с. Долна Кабда:
В момента се изпълнява в
понеделник, сряда, петък и събота:
7,30 часа
11,30 часа
17,30 часа

Ще се изпълнява в понеделник, сряда и
петък:
7,30 часа
17,30 часа
Събота:
7,30 часа
Неделя:
17,30 часа

Остават за обслужване към линията Долна Кабда и селата Марчино, Априлово и Звезда.
Всички други разписания по тези направления отпадат.
4. Автобусната линия за с. Водица ще се обслужва от линиите до с. Голямо Градище:
7,00 часа
16,00 часа
5. Автобусната линия за с. Осиково ще се изпълнява в петък:
7,00 часа
17,50 часа
6. Автобусната линия за с. Цар Асен ще се обслужва от линията за с. Голямо
Градище:
7,00 часа
16,00 часа
7. Променя се автобусна линия Попово – Разклон Кардам – Разград, както следва –
Попово – Кардам /център/ - Разград, за всички автобусни линии за гр. Разград.
8. Автобусната линия за с. Посабина ще се обслужва:
Петък:
8,00 часа
18,10 часа
Събота:
8,00 часа
Неделя:
18,10 часа
9. Спира се маршрутното разписание на автобусната линията до с. Захари Стояново в
неделя.

Това е предложението за промяна на Транспортната схема, което е обсъдено на
транспортната комисия и ни е предложено на нас за одобрение. Така, че колеги имате думата
ако има въпроси, мнение и предложения сега му е времето. Има ли желаещи да се изкажат?
Няма. Преминаваме към гласуване по тази точка. Гласуването е явно. Който е съгласен с така
направеното предложение за промяна в Транспортната схема, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 434
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили,, Общинският съвет

РЕШИ
Променя общинската транспортна схема на Община Попово, както следва:
1. Вътрешно градска автобусна линия № 2 остава за изпълнение с допълнителна
спирка ЖП гара.
Вътрешно градска автобусна линия № 1 прекратява действието си. (Двете линии се
комбинират и се изпълнява една);
2. Автобусната линия за с. Глогинка:
В момента се изпълнява в
понеделник, вторник, сряда,
четвъртък и петък:

Ще се изпълнява в понеделник,
сряда и петък:

7,30 часа
12,30 часа
17,10 часа

7,30 часа

Събота:

Събота:

8,30 часа
17,30 часа

8,30 часа

Неделя:

Неделя:

17,30 часа

17,30 часа

17,10 часа

3. Автобусната линия за с. Долна Кабда:
В момента се изпълнява в
понеделник, сряда, петък и събота:
7,30 часа
11,30 часа
17,30 часа

Ще се изпълнява в понеделник, сряда и
петък:
7,30 часа
17,30 часа
Събота:
7,30 часа
Неделя:
17,30 часа

Остават за обслужване към линията Долна Кабда и селата Марчино, Априлово и Звезда.
Всички други разписания по тези направления отпадат.
4. Автобусната линия за с. Водица ще се обслужва от линиите до с. Голямо Градище:
7,00 часа
16,00 часа
5. Автобусната линия за с. Осиково ще се изпълнява в петък:
7,00 часа
17,50 часа
6.
Градище:

Автобусната линия за с. Цар Асен ще се обслужва от линията за с. Голямо

7,00 часа
16,00 часа
7. Променя се автобусна линия Попово – Разклон Кардам – Разград, както следва –
Попово – Кардам /център/ - Разград, за всички автобусни линии за гр. Разград.
8. Автобусната линия за с. Посабина ще се обслужва:
Петък:
8,00 часа
18,10 часа
Събота:
8,00 часа
Неделя:
18,10 часа
9. Спира се маршрутното разписание на автобусната линията до с. Захари Стояново в
неделя.

Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Предложение за включване на ДГ „Слънце“, гр. Попово за средищна детска градина,
ДГ „Зарайск“, с. Зараево с групите в с. Зараево, с. Ломци, с. Светлен и с. Славяново за
част от средищна детска градина, ОУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово, ОУ„Св. Климент
Охридски“, гр. Попово, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Попово, ОУ „Отец Паисий”, с.
Водица, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево, ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци, ОУ
„Христо Ботев“, с. Садина, ОУ „Антон Страшимиров“, с. Светлен и ОУ „Васил
Левски“, с. Славяново в списъка на средищните училища.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
Комисията ни вчера с пет гласа ЗА единодушно подкрепи предложението за
включване на изброените учебни заведения в списъка за средищни училища.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е следното:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 3, ал. 1 от ПМС 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните детски градини и училища , Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово предлага:
1. За включване в списъка на средищните детски градини от община Попово:
- ДГ „Слънце“, град Попово-за средищна детска градина.
2. За включване в списъка на средищните детски градини като част от средищна
детска градина от община Попово:
- ДГ „Зарайск“, групата в село Зараево - за част от средищна детска градина;
- ДГ „Зарайск“, групата в село Ломци - за част от средищна детска градина;
- ДГ „Зарайск“, групата в село Светлен - за част от средищна детска градина;
- ДГ „Зарайск“, групата в село Славяново - за част от средищна детска градина.
3. За включване в списъка на средищните училища на следните училища от община
Попово:
- ОУ„Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово;
- ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Попово;
- ОУ„ Любен Каравелов“, гр. Попово;
- ОУ „Отец Паисий” с.Водица;
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево;
- ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци;
- ОУ „Христо Ботев“, с. Садина;
- ОУ „Антон Страшимиров“, с. Светлен;
- ОУ „Васил Левски“, с. Славяново;
4. Възлага на Кмета на Община Попово да внесе в Министерството на образованието
и науката, в изискуемия по чл. 3, ал. 2 от ПМС №128/29.06.2017г. срок, мотивирано писмено
предложение за включване на посочените общински детски градини и училища в Списъка на
средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.
За съжаление колеги, въобще не е въпрос на шега тук. Гледаме всички ДГ и училища
са включени като средищни, което е много тревожна тенденция. Не знам, кой от нас не си
изпълнява дълга или следващите след нас, но явно проблемите стават все по-сериозни. Така,

колеги, въпроси. Има ли въпроси? Няма, всичко е ясно. Тенденцията е демографски срив
буквално и май ще се задълбочава още повече в следващите години. Дано не се налага в
следващите години да вземаме решение за закриване, а не за включване в списъка на
средищни, защото тогава е още по-сложно.
Така, колеги, гласуваме предложението за решение. Който е съгласен, моля да
гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 435
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 3, ал. 1 от ПМС 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в
Списъка на средищните детски градини и училища , Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово предлага:
1. За включване в списъка на средищните детски градини от община Попово:
- ДГ „Слънце“, град Попово-за средищна детска градина.
2. За включване в списъка на средищните детски градини като част от средищна
детска градина от община Попово:
- ДГ „Зарайск“, групата в село Зараево - за част от средищна детска градина;
- ДГ „Зарайск“, групата в село Ломци - за част от средищна детска градина;
- ДГ „Зарайск“, групата в село Светлен - за част от средищна детска градина;
- ДГ „Зарайск“, групата в село Славяново - за част от средищна детска градина.
3. За включване в списъка на средищните училища на следните училища от община
Попово:
- ОУ„Н. Й. Вапцаров“, гр. Попово;
- ОУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Попово;
- ОУ„ Любен Каравелов“, гр. Попово;
- ОУ „Отец Паисий” с.Водица;
- ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Зараево;
- ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци;
- ОУ „Христо Ботев“, с. Садина;
- ОУ „Антон Страшимиров“, с. Светлен;
- ОУ „Васил Левски“, с. Славяново;
4. Възлага на Кмета на Община Попово да внесе в Министерството на образованието
и науката, в изискуемия по чл. 3, ал. 2 от ПМС №128/29.06.2017г. срок, мотивирано писмено
предложение за включване на посочените общински детски градини и училища в Списъка на
средищните детски градини и училища за учебната 2018/2019 година.

Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13.Предложение за включване на ОУ „Отец Паисий”, с. Водица, ОУ „Христо Ботев”, с.
Ломци, ОУ „Христо Ботев“, с. Садина и ОУ „Васил Левски”, с. Славяново в списъка на
защитените училища и ДГ „Зарайск”, с. Зараево, група село Ломци за защитена част от
детска градина.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
С колегите единодушно и с чувство за отговорност с пет гласа ЗА подкрепяме проекта
за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Станчев. Чувството за отговорност е подкрепено с много таблици.
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. 54, ал. 1
и ал. 2 от ЗПУО във връзка с чл. 5, ал. 1 от ПМС 121/23.06.2017 г. за приемане на
критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на
условия и ред за тяхното допълнително финансиране, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Общински съвет Попово предлага за определяне със статут на защитени
училища ОУ „Отец Паисий” с. Водица, ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци, ОУ „Христо Ботев“, с.
Садина и ОУ „Васил Левски“, с. Славяново, както и включването им в списъка със защитени
училища и ДГ „Зарайск“, с. Зараево, група, село Ломци, за защитена част от детската
градина.
2.
Възлага на Кмета на Община Попово да внесе в Министерството на
образованието и науката, в изискуемия по чл. 5, ал. 2 от ПМС №121/23.06.2017г. срок,
мотивирано писмено предложение за включване на посочените в т. 1 общински детски
градини и училища в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната
2018/2019 година.
Въпроси? Казвате, всичко е ясно. Подлагам на гласуване предложението. Който е
съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

-
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0
0

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 436
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 54, ал. 1
и ал. 2 от ЗПУО във връзка с чл. 5, ал. 1 от ПМС 121/23.06.2017 г. за приемане на
критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на
условия и ред за тяхното допълнително финансиране, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Общински съвет Попово предлага за определяне със статут на защитени училища ОУ
„Отец Паисий” с. Водица, ОУ „Христо Ботев“, с. Ломци, ОУ „Христо Ботев“, с. Садина и ОУ
„Васил Левски“, с. Славяново, както и включването им в списъка със защитени училища и
ДГ „Зарайск“, с. Зараево, група, село Ломци, за защитена част от детската градина.
2.
Възлага на Кмета на Община Попово да внесе в Министерството на
образованието и науката, в изискуемия по чл. 5, ал. 2 от ПМС №121/23.06.2017г. срок,
мотивирано писмено предложение за включване на посочените в т. 1 общински детски
градини и училища в Списъка на защитените детски градини и училища за учебната
2018/2019 година.
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14.Присъединяване на Община Попово към Организация за управление на
туристически район.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“.
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия вчера получи подробно обяснение по докладната от г-н Тихомир
Трифонов и с пет гласа ЗА единодушно подкрепи проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, аз ще го зачета проекта за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбите на чл.
24 ал. 2 т. 3 от ЗТ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за участие на Община Попово в учредяването на Организация
за управление на Дунавски туристически район.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да извърши необходимите
административни процедури за включването на Община Попово като
учредител на ОУТР.
Господин Трифонов с няколко думи да направите разяснение.
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция при Община Попово
Уважаеми г-н Председател, уважаеми общински съветници, всъщност става въпрос за
изпълнение на един член 13 от ЗТ на базата на който бе утвърдена национална концепция за
развитието на туристическите региони на територията на България, утвърдена със заповед на
Министъра на туризма. И според тази национална концепция България се разделя на 9
туристически района като ние по естествен начин попадаме в т.н. Дунавски район. Наймалкото заради това, тъй като сме водили предварителни разговори, ние се включихме в
процеса на обсъждане на тази концепция. Бе прието съществуването на подрайон Поломие в
този Дунавски регион, който всъщност за нас е най-важен, най-силно интересуващ ни. И ние
по естествен начин сме свързани с този регион, а и отделно, че това е част и от концепцията
на Министерството на туризма и нашето място според мен е в този регион. Ние сме
започнали вече, реално работим като част от този регион още преди създаването на Закона.
Част от този регион, включен в маршрутите на този регион е и Крепостта Ковачевско кале, и

Екопътеката в село Иванча, така, че това решение, което предлагаме е просто едно
продължение на нашата политика в тази област. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Трифонов. Въпроси други по тази докладна освен предложението за
решение има ли? Не виждам. В такъв случай на основание, основанията които са сложени,
проекта за решение по тази точка трябва да бъде гласуван поименно, така че, който е
съгласен, 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

ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 437
На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбите на чл.
24 ал. 2 т. 3 от ЗТ, Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за участие на Община Попово в учредяването на Организация
за управление на Дунавски туристически район.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да извърши необходимите
административни процедури за включването на Община Попово като
учредител на ОУТР.
Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
15.Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и определяне на кандидатите за
съдебни заседатели за Окръжен съд Търговище.
Вносител е г-н Гецов, като председател на комисия. Становища по тази точка няма, а
проекта за решение е в следния вид:
На основание чл. 50 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, чл. 68а, във връзка с чл. 67 и
чл. 67а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение № 401 по Протокол
№31/26.04.2018г. на Общински съвет – Попово, Временната комисия за провеждане на
процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община Попово в Окръжен
съд – Търговище, Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната власт Общински съвет – Попово
определя кандидатът за съдебен заседател в Окръжен съд - Търговище Николинка Тодорова
Бровченко, който предлага за избиране от общото събрание на съдиите от Апелативен съд Варна.
Така, колеги въпроси имате ли по тази точка? Може би трябва да дадем думата на г-н
Гецов да сподели как успя с доста усилия да намерим един заседател.
Гецо Гецов – общински съветник
Наистина комисията беше много затруднена, въпреки обявата, която беше качена на
сайта на Общината. Много от хората, с които съм разговарял, които са били съдебни
заседатели, и други които имат качества и могат да бъдат, ще Ви кажа откровено истинската
причина за да няма кандидати, това е финансовата страна. Възнаграждението за един работен
ден като съдебен заседател е 20 лева. Като имате в предвид до Търговище колко са пътните
разходи представете си какво остава. И това е основната причина. Поне с двама човека,
които бяха убедени, че могат да бъдат съдебни заседатели, това е причината да няма
кандидати. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Гецов. Така, колеги, други въпроси има ли? Все пак имаме един
кандидат, който можем да предложим за одобрение и избиране от Апелативен съд Варна.
Ако няма 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
24
ПРОТИВ
0
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
0
Решението се приема !

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 438
На основание чл. 50 от ЗМСМА, във връзка с чл.68, чл. 68а, във връзка с чл. 67 и
чл. 67а, ал. 3 от Закона за съдебната власт и във връзка с Решение № 401 по Протокол
№31/26.04.2018г. на Общински съвет – Попово, Временната комисия за провеждане на
процедура по подбор на кандидати за съдебни заседатели от Община Попово в Окръжен
съд – Търговище, Общинският съвет

РЕШИ
На основание чл. 68а, ал.4 от Закона за съдебната власт Общински съвет – Попово
определя кандидатът за съдебен заседател в Окръжен съд - Търговище Николинка Тодорова
Бровченко, който предлага за избиране от общото събрание на съдиите от Апелативен съд Варна.
Да благодарим на г-н Гецов и на комисията, който той ръководеше за добре
свършената работа и един все пак имаме представител, който да предложим на Апелативен
съд Варна за избор.
Преминаваме към работа по шестнадесета точка от Дневния ред.
16.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2018 – 30.06.2018 година.
Тук няма становища. Всички сте го прочели. Това е статистика за заседанията в този
период.
Предложението за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година.
Въпроси имате ли по този докла. Заповядайте г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, аз имам въпрос към Вас, г-н
Председателю, става въпрос за чл. 44 от ЗМСМА, който касае това, че Кмета на общината
организира изпълнението на актове на ОбС и внася в ОбС отчет за изпълнението им два пъти
годишно. Трета година сме вече такова нещо няма. Ще го въведем ли това нещо или няма да
го правиме, ще нарушаваме закона за ЗМСМА? Това е чл. 44 ал. 1. т. 7. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Г-н Димитров, не съм подготвен да Ви отговоря в този
момент. Ще направя справка по така направеното от Вас запитване и ще Ви отговоря. Ако

има нещо, което сме пропуснали ще направя така, че да бъде изпълнено естествено. Ще го
направя като проучване и ще Ви отговоря.
Така, има ли други въпроси? Ако няма други въпроси, който е съгласен с така
направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 439
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.01.2018 – 30.06.2018 година.
Преминаваме към работа по седемнадесета точка от Дневния ред.
17. Вземане на решение от ОбС Попово за внасяне предложение в МС на Р България за
отпускане на персонална пенсия на детето Слави Стефанов Славов.
Давам думата за становище на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка ОбС Попово да внесе
предложението в МС на РБългария за отпускане на персонална пенсия на детето Слави
Стефанов Славов.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 7 а 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.
21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово внася предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия на СЛАВИ СТЕВАНОВ СЛАВОВ.

Въпроси? Няма. 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
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 440
На основание чл. 7 а 4 т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл.
21 ал. 2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово внася предложение в Министерски съвет на Република
България за отпускане на персонална пенсия на СЛАВИ СТЕВАНОВ СЛАВОВ.

Преминаваме към работа по осемнадесета точка от Дневния ред.
18.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 29 май до 24 юли в Общинска
администрация са постъпили 12 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.
2.
3.
4.
5.
6.

Диана Жуковска Збигнева
Антонио Александров Стефанов
Йордан Борисов Йорданов
Кирил Андреев Митев
Тихомир Димитров Станчев
Анка Асенова Маринова

-

200 лева
300 лева
200 лева
100 лева
200 лева
100 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.

Фанка Жекова Маринова
Мария Веселинова Петрова
Мара Кирилова Андреева
Айше Исуфова Велиева

ІІІ. За доуточняване

1. Емине Фейзулова Османова
2. Зоя Милкова Колева
Сумата, който предлагаме за разпределение е 1100 лева. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Уважаеми Колеги,
На основание чл. 21 ал. 1 г. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет реши, отпуска
еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани.
Който е съгласен с направеното предложение за решение, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 441
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.Диана Жуковска Збигнева
2. Антонио Александров Стефанов
3. Йордан Борисов Йорданов
4. Кирил Андреев Митев
5. Тихомир Димитров Станчев
6. Анка Асенова Маринова

-

200 лева
300 лева
200 лева
100 лева
200 лева
100 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.

Фанка Жекова Маринова
Мария Веселинова Петрова
Мара Кирилова Андреева
Айше Исуфова Велиева

ІІІ. За доуточняване
1. Емине Фейзулова Османова
2. Зоя Милкова Колева

Преминаваме към работа по двадесет и втора точка от Дневния ред.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Няма до този момент постъпили питания, затова ми позволете да дам думата на
представителя на Общинска Болница във връзка с едно решение, което бяхме взели на
предходно заседание относно изслушване на Доклад за финансовото състояние на Болницата
за шестмесечието. Поради факта, че директора на Болницата г-н Йовчо Яков отсъства има
представител, д-р Цонева ще ни изнесе тази справка за финансовото състояние на
шестмесечието. Д-р Цонева, заповядайте.
Д-р Диана Цонева – зам. управител по медицинската част на МБАЛ Попово ЕООД
Господин Председател, Общински съветници, господин Кмет,
Във връзка с Ваше искане представяме отчет за дейността на здравното заведение за
първите шест месеца на 2018 г.
В стратегията за развити, с която бяхте запознати в края на миналата година бяха
поставени следните задачи:
- Постигане на положителен финансов резултат с устойчиви темпове на развитие;
- Обновяване на болничната система за управление и контрол на качеството
съобразена с Медицинските стандарти;
- Постъпателно решаване на основния проблем на Болницата с остарялата
материална база;
- Разработване и внедряване на по-гъвкава стимулираща система на заплащане,
включваща оценка и обективно отчитане на личния принос на всеки един включен
в лечебния процес;
- Анализиране и оценка на енергоемкост и трудоемкост;
- Към болничния софтуер за електронно отчитане на дейността да се добавят
/закупят/ допълнителни модули с цел подобряване и оптимизиране на работния
процес и експедитивно обслужване на пациентите, както и намаляване
възможностите за грешки при работа на персонала;
- Подобряване колаборацията между личните лекари, Спешна помощ и Болницата.
Докладваме какво сме извършили до момента. Преди да започна да чета справките
искам да поясня за тези, които не са наясно какво означава делегиран бюджет. Не
знам дали сте наясно, но ще го обясня: Здравната каса разпределя пари, които са за
здравните заведения, които са помесечно. За здравните заведения в областта.
Извинявам се, ако съм Ви обидила, но бях длъжна да го обясня.
Значи делегираните бюджети дадени на Болницата след юни 2017г., когато се откриха
новите три отделения – хирургия, ортопедия и травматология и ОАИЛ, възлизаха средно на
около 198 500 лева месечно. В началото изпълнението не бе съвсем ритмично по обясними
причини – набиране на екипи, напасване на графици и т. н., но след ноември дейността се
канализира.
И декември лимита е 198 981 лева – изработени са 214 741 лева, от които са
платени 208 116 лева. Над лимитни неплатени са 5 744 лева.
Януари лимита е 198 981 лева – изработени 222 033 лева, платени – 216 198,
над лимитни неплатени – 5 635 лев
Февруари лимита е 198 285 лева, изработени 219 860 лева, платени – 215 705
лева, над лимитни неплатени 3 955 лева.
Март лимита е 198 289 лева, изработени 204 885 лев, платени 203 885, над
лимитни неплатени – 1 000 лева.
Април лимита е 198 289 лева, изработени 226 270 лева, платени са 214 905
лева, над лимитни неплатени 11 165 лева.
Май месец лимита е 202 249 лева, изработени 225 388 лева, платени 215 628,
над лимитни неплатени 9 760 лева.

Юни лимита е 202 249 лева, изработени 232 111 лева, платени 218 661 лева, над
лимитни неплатени 12 930 лева.
Подобни месечни стойности ни бяха предоставени и изпълнявани и през първо
тримесечие на 2018 г. при средно преминаващи около 380 пациенти месечно.
Общо лимита, който ни е заложен е 1 397 323 лева, изработени са 1 545 291 лева,
платени са 1 493 101 лева и имаме 50 189 лева, които не са ни платени от Здравната каса.
Видно от посочените стойности МБАЛ Попово през първото полугодие постига
постоянен положителен финансов резултат и устойчиви темпове на развитие. Повиши се
използваемостта на леглата. Всеки месец преизпълняваме даденият ни от РЗОК бюджет.
След въвеждането на новите цени в началото на 2018 г., стойността на една клинична
пътека се увеличи с около 13 % /средно за всички отделения в болницата/. Тоест при
изпълнение на около 198 500 лева обем преминали пациенти при старите цени за същата
дейност при новите стойности би трябвало новият месечен лимит да е около 225 000 лева.
С новия рамков договор за 2018 г. ни бе даден месечен лимит от 202 000. Тоест, при
нас няма увеличение, а би трябвало да се намалят броя на преминали пациенти. С този
делегиран бюджет принудително се намалява достъпа до медицинска помощ на всички
здравно осигурени граждани с около 20 %. Всеки месец здравното заведение ще
преизпълнява даденият му лимит, а над лимитната дейност няма да ни се заплаща. За
последните шест месеца е в размер на около 50 000 лева не е платена до днес.
За това сме сезирали НЗОК, МЗ, наши депутати и кмета д-р Веселинов с искане
лимитът да ни бъде завишен до 230 000 лева месечно и ни бъдат изплатени извършените и не
платени над лимитни дейности до момента. Чакаме решаване на този най-важен за нас
проблем в противен случай МБАЛ Попово при така даденият ни лимит няма да е в състояние
да се самоиздържа / имаме увеличение на минималната заплата, ел. енергия, консумативи и
др./ Драстично ще се увеличат задълженията ни към фирмите доставящи ни лекарства и
консумативи. И ще продължаваме да искаме от Общината средства за оцеляване.
Относно контрола на качеството съобразено с Медицинските стандарти. ОТ м. юни до
м. декември 2017 г. са направени 10 проверки, а от м. януари до края на м. юни 2018 г. 23
проверки – от медицински одит към МЗ, НЗОК, РЗОК, във всички отделения на болницата и
не са открити нарушения и не са констатирани негативните практики.
Правим опити постъпателно да решаваме основния проблем на Болницата с
остарялата материална база. Обновяване на медицинската апаратура и техника е основен
приоритет. Като първа стъпка и благодарение на Вас закупихме нов скенер. В момента
вървят процедури на узаконяване и предстоящо монтиране /процедурата е доста тромава и
независеща от нас/ на същия. От събрани от спонсори средства закупуваме апарат /платили
сме половината стойност/ за дигитализация на рентгена. С този апарат значително ще се
облекчи работата на рентгенолозите в отделението и качеството на графиите. Снимките ще
могат да бъдат дистанционно разчитани. Търсим и други пътища за финансиране чрез
разработване на инвестиционни програми в основните приоритетни области.
В момента разработваме по-гъвкава система на заплащане, включваща оценка и
обективно отчитане на личния принос на всеки един включен в лечебния процес, чрез
определяне на план, на приходите, съотносим към разходите на съответното звено
/отделение/. Надяваме се тази система да бъде внедрена до началото на септември 2018 г.
По доходността от инвестициите и след анализ на енергоемкостта и трудоемкостта
/макар и малки на този етап/ и благодарение на спонсори само подмяната на пералните
машини с нови съвременни вече ни дава около 100 куб. икономия на вода за месец. В процес
сме на подмяна на осветителните тела в сградите с нови LED лампи, които по технически
показатели ще дадат икономия на ел. енергия с около 25-30%.
Що се отнася до закупуване на допълнителни модули към болничния софтуер за
електронно отчитане на дейността за съжаление все още не сме успели да намерим около
8 000 лева да внедрим същите и да се облекчи работата и контрола по цялата система.

В края на м. януари 2018 г. разкрихме кабинети по хирургия и ортопедия в до
болнична помощ за малки интервенции на територията на адреса в гр. Попово, която да
обслужва населението от региона. Идеята е тази дейност да се разширява.
Поддържаме постоянна връзка с личните лекари и Спешна помощ. За подобряване на
колаборацията между нас има още какво да се желае, контактите продължават и вече се
забелязват положителни резултати.
Маркетинговият подход е ежедневие в управленската ни дейност. Анализираме
здравните потребности на населението от региона, особено на „скритите“ неизявени
потребности, които не са довели досега до търсене на медицинска помощ при нас. Липсва
разяснителна дейност сред гражданите. Голяма част от населението на региона няма
информация за своите права и задължения, не е запознато с възможностите, които МБАЛ
Попово предлагаме за лечение. Планираме в края на лятото да проведем разяснителна
кампания.
Уважаеми дами и господа,
Това накратко е дейността извършена през първото полугодие на настоящата година.
Разбира се тук не може да не споменем и задълженията натрупани през минали периоди,
които към днешна дата са около 344 000 лева. Ако си спомняте старите задължения в края на
2017 г. бяха двойно повече, но благодарение на Вашата подкрепа и разбиране, от външни
спонсори също и нашата работа задълженията постепенно намаляват. Отчитайки факторите
на средата, в която функционира болницата, анализирайки демографските икономическите и
стопански показатели, ръководството на болницата се стремим към стабилен бъдещ
просперитет на лечебното заведение. Това е постоянен процес, който зависи от участието на
всички работещи в Болницата и особено от подкрепата на ръководството на Община Попово
в лицето на общинските съветници, Кмета на Общината, както и цялата общественост в
региона.
Благодаря за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Цонева. Колеги, тук е мястото да кажем, че аз лично слушайки този
доклад започвам да чувствам оптимизъм, защото наистина това, което изтъкнаха от
Болницата виждаме ръст, който в първоначалния вариант на обсъждане беше точно обратен,
негативен. Виждаме все пак благодарение на дейността, благодарение на мобилизацията,
може би и благодарение на нашата помощ движението е във възходяща посока на болницата.
Аз така го виждам и може би трябва още малко усилия, за да изплуваме, дано да има и
някаква промяна в политиката, да ни увеличат и бюджета, всъщност лимита, това което
изработвате да се и заплаща. Така, имате ли въпроси към д-р Цонева. Не. Благодаря Ви за
изнесените факти, надявам се те да стигнат до по-широк кръг от хора за да може от тук
насетне да са наясно как действа, как процедира и да имаме кристална чистота и яснота в
действията на общинска болница.
Така, давам думата на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, аз също се присъединявам и искам да
благодаря в лицето на зам. управителя по медицинската част д-р Цонева за този ръст, който
успяха да направят през тази година. Смятам, че е оптимистична мобилизацията и новото
ръководство с предприетите мерки ще доведе лека, полека до намаляване и ликвидиране на
тези задължения.
Направих среща с министър Кирил Ананиев. От него исках тези 30 хиляди лева,
които в момента си личи, че болницата постига в размер на лимит 225-230 хиляди лева, за да
може да работят по-спокойно и да не говорим, че лимита ни ограничава приема на пациенти
и над лимитните средства не се изплащат, а те са крайно необходими за издръжката на
болницата. В нейно лице благодаря и на всички работещи в отделенията на болницата. И
дано през есента да продължи тази тенденция с работата и приходите по клинични пътеки в
Общинска болница Попово.

На Вас на масите беше положен един протокол. Този протокол е подписан от
Областния управител. Умишлено се разпоредих да се запознаете с този протокол във връзка
с сигнала, който Вашият общински съветник Димитър Димитров беше изпратил до
Министерския съвет, до Министъра на регионалното развитие, до Оперативна програма
Региони в растеж и до Областния управител във връзка с нарушения на процедурите по
организация, управление и усвояване на средства по енергийна ефективност в региони в
растеж и злоупотреби с тези средства на общински служители. Аз съм благодарен, че
проверката приключи без да бъде затормозена по-нататъшната работа в тази насока и както
виждате този Протокол е утвърден от Областния управител без никакви забележки. И тук
естествено поставям въпроса – защо е нужно сами да ходим и да си пречим. И да
предизвикваме такива проверки, които евентуално биха забавили работата и биха донесли
негативно отношение към централните институции и най-вече Оперативна програма Региони
в растеж към нас. Ние сме кандидатствали, впрочем срока е 27 август, ще кандидатстваме за
допълнителни средства. В момента подготвяме документите за още средства по енергийната
програма. Какъв ще бъде резултата, там кандидатстваме на конкурентен принцип с още 28
общини. Предимството е на публичните общински сгради и имоти, но въпреки това аз
смятам, че ще имаме възможност и решение от Оперативната програма да усвоим още пари
по тази програма за саниране на жилищните блокове в град Попово. И с това искам да обясня
на гражданите, че сме в очакване на решение за по-нататъшно финансиране на тези блокове,
ако Правителството разбира се приеме и догодина пусне наново Национална програма по
саниране, разбира се Попово няма само по Оперативна програма Региони в растеж, ще
кандидатства и по националната програма.
И като всеки човек и аз съм докачлив. Направих възможното, справка в този така
цитиран Протокол, в който съм отправил заплахи към г-н Кънев и този Протокол и
заплахите, както чухте били изпратени на Прокуратурата. Чета моите думи – „ аз се чудя
БСП, защо са така пасивни? Аз да съм на тяхно място, ще Ви разкажа играта.“ Аз не знам
каква заплаха, че чак Прокуратурата е сизирана за отправени от мен заплахи.
Дончо Дончев веднага взема думата – „Прав е г-н Веселинов, че доста време стояхме
и само наблюдавахме като сипят обвинения срещу нас, /което е истина, постоянно сме
атакуване и аз в качеството си на Кмет с какви ли не обвинения, писанки, твърдения /,
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.“
За съжаление има една приказка „каквото повикало, такова се обадило“. Който
атакува, другия има право да се защитава. И аз питам защо г-н Димитров в началото на
сесията Вие въведохте в заблуждение, че Кмета бил разследван и затова атаката била срещу
Вас от линия на АБВ. Какви са данните с които Вие разполагате, че аз съм разследван? И
защо хвърляте в общественото пространство неща, които мога да кажа, че лъжете. Ако си
седите със Стамен Белчев и си приказвате приятелски и желаното искате да го изкарате
действително е друг въпрос. Покажете ми доказателства, че аз съм разследван. Вярно е, че
пишете, вярно е че се опитвате политически чрез Специализираната Прокуратура, защото
другата Прокуратура вече не Ви обръща внимание и прекратява тези преписки и сигнали.
Сега се опитвате през Специализирана Прокуратура нещо да докажете или сигнали на такива
граждани, будни граждани, касая и визирам Вас, има да. Но това не значи, че Вие като
пишете Людмил Веселинов е разследван. Покажете ми къде и по какъв начин имам
производство и съм разследван в до съдебно производство или съдебно. Защо ми вменявате и
хвърляте в гражданството едни неверни твърдения. Много Ви моля, нека да бъдем коректни.
Още веднъж аз Ви казвам, че не съм предприел никаква крачка, освен това да се защитя,
когато е необходимо от такива нападки и преписвания и вменени на мен престъпления.
Много Ви се иска, но няма как да стане. И няма да ми помогне ПП ГЕРБ преди изборите
Людмил Димитров да бъде сломен, недайте си боже да кандидатства. Аз Ви казвам, че няма
да кандидатствам, не опитвайте да се мъчите политически да използвайте институциите

срещу Кмета, защото най-малко не е човешки, не е етично. Живеем в един град, познаваме
се, знаем кой какви възможности и какви дейности извършва и да си продължим работата
като Общински съвет и Администрация в добро русло.
Аз Ви благодаря за тази сесия. Бяхте прагматични. Взехме решения, които трябваше
да вземем. Да се надяваме че през есенни сезон и зимата ще продължим в тоя дух да
работим. Благодаря Ви още веднъж на всички. Пожелавам Ви лека и ползотворна почивка и
да се видим в добро настроение и здраве, отпочинали през месец септември последния
четвъртък на редовната сесия.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз също благодаря. Г-н Димитров, заповядайте може би съвсем накратко, за да можем
да приклучим.
Димитър Димитров – общински съветник
Ще бъда кратък, понеже се спомена името ми. Само за протокола едно изречение ще
кажа. Да, този протокол беше, тази комисия беше направена за да се констатира дали
наистина съществува такова лице и дали наистина му е санирана къщата. Само, че Вие не
казвате следващото нещо. Писмото от Министерството на регионалното развитие, в което не
знам Лотовете Ви за колко милиона са за санирането, но на всеки един имате на два от тях
имате по 5 % от Управляващия орган, чака се и точно за тази къща 5% също да Ви бъде
наложено поради това, че има нарушени процедури и ред други неща. Ако искате това писмо
ще Ви го предоставя. Изпратено е до мен, има го изпратено и до Вас най-вероятно, но
толкова по това нещо.
Аз и предния път казах, че ще Ви бъда благодарен трите милиона и шестотин, които
гласувахме да бъдат прозрачно и да стигнат до хората, които трябва, а не както беше
направено преди това.
Не съм въвеждал обаче никого в заблуда и не съм казвал никъде, че сте разследван, а
проверяван по моите сигнали сте проверяван, а не разследван.
Сега, този господин как му казахте имената, Христо Белчев ли, Стамен Белчев ли, аз
не го познавам този човек
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
На Вашия приятел не му познавате името?
Димитър Димитров – общински съветник
Вие твърдите, че ми е приятел, но аз Ви казвам, че такъв човек аз не познавам и не
знам за кого говорите, но това си е Ваш проблем. И винаги съм казвал, след като Вие се
чувствате спокойни няма какво да се притеснявате от това. А, че се притеснявате Вие, че ПП
ГЕРБ догодина може да спечели местните избори. Да, факт е и най-вероятно ще направим
всичко възможно да ги спечелим. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, колеги, след тези прогнози, дайте да си говорим по същество. Аз също
благодаря за тази сесия. Искам да съобщя на всички ще почиват, че август сесия няма да има.
Следващата сесия ще бъде последния четвъртък на септември.
Пожелавам на всички приятно и ползотворно лято, приятна и ползотворна почивка
през лятото. Дано да си починем, да охладим малко страстите въпреки, че е лято и да
започнем септември месец с ясното съзнание, че все пак ние сме тук за да бъдем в услуга на
гражданите. Доколкото е възможно наистина дайте това да ни бъде приоритет, а не да бъдат
личности дразги, които в края на краищата пречат на осъществяването на дела, ползотворни,
които биха донесли донесли добро и добруване на гражданите на Община Попово.
Приятно лято Ви пожелавам.
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