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ПРОТОКОЛ    № 35 
 

  
 
 
Днес, 27.09.2018 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ТРИДЕСЕТ и ПЕТОТО  заседание на Общински съвет  – Попово. 
Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Моля за проверка на кворума. Уважаеми колеги, още веднъж здравейте. След 
двумесечно прекъсване продължава работата на ОбС Попово. На заседанието днес 
присъстват 27 общински съветника. Имаме кворум, можем да започнем работа, така че 
обявявам за открито ТРИДЕСЕТ и ПЕТОТО заседание на Общински съвет Попово.  
 На заседанието присъстват зам. кмет Милена Божанова, директор на дирекция 
ФСДУС Мариан Маринови надявам се други хора да се присъединят към нас.  
 Господин Димитров, заповядайте, декларация ли, какво, заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми колеги, уважаема госпожо зам. кмет, с днешното заседание навлизаме в 
последната година на този Общински съвет мандат 2015 – 2019 г. През изминалите три 
години всячески се правеха опити от страна на общинските съветници подвластни на Кмета 
Веселинов да се обезличи и изолира групата съветници на ПП ГЕРБ. Това, обаче не се случи 
и съветниците от ГЕРБ влизаме в последната година от мандата си още по-силни имайки 
безрезервната подкрепа на общинското и централното ръководство на ПП ГЕРБ. Последната 
година от мандат 2015-2019 ние ще продължим да бъдем коректив на сегашното управление 
на Община Попово, като през 2019 г. ще поискаме на предстоящите местни избори 
гражданите на Община Попово да ни гласуват доверие и успеем да спечелим предстоящите 
местни избори, с което искаме да спомогнем Попово и селата да станат по-добро място за 
живеене. Ще се противопоставим на всички бездействия, които в последните 27 години 
доведоха до множество нерешени проблеми в сектори като здравеопазване, образование, 
сметосъбиране, инфраструктура.  

Гражданите на Попово и на общината плащат едни от най-високите данъци, а в 
същото време им се предлагат най-разбитите улици, улици по които не е организирано по 
никакъв начин нормално движение и като пример ще посоча как за 27 години не се намериха 
средства да се сменят дори светофарните уредби в града, а тези уредби аз ги помня още от 
дете. 

Това са само малка част от огромните проблеми натрупани в годините на управление, 
наложило се като статукво, което ще остане диря и много трудно ще бъде преодоляно в 
следващите години. Ние, обаче от ПП ГЕРБ имаме воля да преодолеем всички трудности с 
гражданите на Общината заедно за каузата Попово да ги решим.  
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В оставащата една година, въпреки всички различия със сегашните общински 
управници подаваме ръка и сме готови да съдействаме пред държавната власт в лицето на 
Правителството на ПП ГЕРБ за решаването на спешните и най-наболели въпроси. Ако 
разбира се бъдем потърсени и честно и коректно запознати с конкретни казуси за решаване. 
Апелираме към гражданите на Попово и селата да се обръщат към нас по всички въпроси 
касаещи по-добрия им начин на живот. Ще откликнем на всички поставени проблеми и ще 
търсим тяхното решение. 

Сега, искам няколко думи и в личен план да Ви кажа. През месец юли съветниците от 
партия АБВ изговориха неистини и откровени лъжи към мен. Разполагам с Постановление на 
Окръжна прокуратура Търговище, която отхвърля абсолютно всички техни твърдения. В 
този ред на мисли искам да кажа на тези хора, които публично, чрез медиите се опитаха да 
опетнят името ми, както моето, така и на семейството ми, че скоро, може би още тия дни ще 
си получат призовките и ще им се наложи в съдебна зала да доказват тези твърдения, които 
обявиха в медиите. Жена ми, която също се опитаха да опетнят също ще заведе дела и там по 
надлежния ред също ще получат призовки.  

Искам да Ви кажа колеги, обаче че се оказа, че хората, които стоят зад това шумно 
активно мероприятие, целящо да ме дискредитира имат много по-многолистни имотни 
досиета. Странен факт, на който се натъкнахме с моите адвокати за единия от моите 
обвинители е опита да се отнеме имота на социално слаб наш съгражданин находящ се в град 
Попово. Г-н Дончев, един друг Ваш благодетел пък разполага със „скромните“ тридесетина 
дка в община Несебър, на брега на морето. Могат и други неща да се дебатират около АБВ, 
но ще ги оставя за по-нататък. 

Няма да Ви отегчавам повече колеги и исках от името на групата съветници на ПП 
ГЕРБ да Ви пожелая ползотворна работа през оставащата една година. А на колегите от 
ГЕРБ през 2019 година пожелавам да се поздравим със спечелване на кметското място и 
мнозинство в Общинския съвет на община Попово. Не е невъзможно, а и всички проучвания 
показват, че заедно с гражданите на Попово ще го постигнем. Ползотворна работа колеги, 
благодаря Ви, че ме изслушахте. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Дончев, заповядайте, лично бяхте споменат, така че имате право. 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Благодаря г-н Председател. Уважаеми господин Председател, уважаеми общински 
съветници, уважаема г-жо зам. кмет, уважаеми гости от администрацията,  
 Преди години на обществената сцена в България се появи поредната формация гръмко 
прокламираща тезата за нов политически морал. На фона на разпадащото се тогава дясно 
политическо пространство тази партия бързо успя да запълни образувалия се вакуум, взе 
властта и ние зачакахме да се изпълни обещанието за морал, и така вече чакаме 12 години. 
Случиха се много нови неща, но за съжаление повечето от тях много трудно биха могли да се 
впишат в общоприетите представи за морал, независимо стар или нов.  
 Няма да се опитваме да коментираме позицията на Окръжната прокуратура в 
Търговище. Само ще споменем, че именно заради такива становища тази уж, правозащитна 
институция от доста време се е сринала в скалата на общественото доверие. Тук дори няма да 
се опитваме да разберем до колко е морално председател на група съветници в град Попово 
да е член на партийна организация в Омуртаг, защото на местно ниво никой не е искал да го 
припознае, но това вероятно е така наречения нов морал.  
 Друг пък представител на същата тази група съветници, учейки ни на право и морал 
пропусна да стори това, там, където е най-важно и сега ще трябва да носи финансовата 
отговорност за вандалското потрошаване на осветителните тела и кошовете за смет в 
централната градска част от собствения му син и то точно в деня, в който останалите се 
бяхме заели да изчистим България заедно. Та смисъла на това, което искам днес да кажа е 
моралът. Нов, стар, политически, чисто човешки морал. Но въпроса колко е морално тези 
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двама наши колеги да продължават да бъдат институционално управомощени представители 
на хората от община Попово? 
 Ние, представителите от ПП АБВ без да имаме претенции да сме носители на някакъв 
нов вид морал. Категорично считаме, че Димитър Кънев Димитров и Румен Кьосев са 
загубили моралното си право да бъдат изразители на общественото мнение най-малкото 
заради това, че хората изпратили ги тук с гласовете си не заслужават да бъдат представени от 
общински съветници със спорно меко казано право да бъдат такива. Настояваме за техните 
оставки, които ще бъдат едно реално доказателство, че ПП ГЕРБ наистина иска да се нарече 
носител на някакъв нов политически морал. Оставка! Оставка! Оставка! Оставка! 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, моля. Колеги, не се намираме на заседание на АБВ, все пак сме на заседание 
на Общински съвет. 
 Г-н Кьосев бяхте споменат лично, заповядайте. 
Румен Кьосев – общински съветник 
 Не очаквах толкова елементарна атака. Сина ми е направил една грешка, за която ще 
си понесе последиците. Това, как съм го възпитал е мой проблем. Той е пълнолетен, а да ми 
иска оставка това хубаво младо момче по този посредствен начин не приемам. Освен това не 
той и не неговия електорат ме е избирал. Аз съм избран мажоритарно, уважаеми. Не съм 
избран в качеството ми на член на партия ГЕРБ. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Кьосев. Приключихме ли с политическите декларации? Добре, 
колеги продължаваме нататък. Заседанието продължава. Имате предварително раздаден 
проект за Дневен ред, който е от 15 точки. В законовия срок постъпиха още две докладни. 
Първата докладна е  Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти 
общинска собственост в община Попово през 2018г. с част от имот публична общинска 
собственост,  за отдаване под наем.  Тук държа да направя уточнение – става дума за 
помещението, където се извършва стопанска дейност в Селскостопанския техникум. 
Позволете ми да направя още малко уточнение, тъй като наемателя на това помещение е 
заявил желание за прекратяване на договора, директора на Селскостопанския техникум 
предложи да направим процедура, за да може тя това помещение да го отдаде наново на 
някого под наем. Тук обаче, въпреки, че докладната беше входирана след като направихме 
така определени разсъждения и разглеждания се оказа, че това нещо към този момент най-
малкото е доста спорно, тъй както знаете всички техникума беше саниран по програма и там 
имаме поет един ангажимент, който е в следващите пет години за устойчивост да няма 
стопанска дейност и да няма възможност там да се печелят пари. Така, че позволете ми, 
въпреки че съм я входирал тази докладна аз предлагам да я оставим за разглеждане в 
следващо заседание, тъй като трябва да потърсим най-малко становище на Управляващия 
орган дали това е законово. Да не се окаже така, че заради тази лавка да загубим и доста 
средства, които касаят техникума. Така, че въпреки, че съм я входирал, моето предложение е 
това нещо да не влиза в дневния ред. 
  И втора точка, която е извънредна - Упълномощаване на представител на Община 
Попово за участие в извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница 
за активно лечение – Търговище“ АД. Предлагам тя да влезе като точка 14 в Дневния ред. 
Който е съгласен с така направеното предложение – първа точка извънредна да не влиза, а за 
болницата да влезе като 14 точка в Дневния ред, моля да гласува.  
 
 Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     28 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       1 
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 Предложението се приема.  
 
 И общо проекта за дневен ред за днешното заседание има следния вид: 
 
1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2017 г. на Община Попово. 
 
2.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на 
норматива за пълняемост за учебната 2018/2019 година. 
 
3.Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост, за 2018 г. - земеделска земя. 
 
4.Одобряване на оценки за продажба на недвижими имоти и сглобяеми къщи като 
материали.  
 
5.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти- земеделска земя, чрез 
публичен търг. 
 
6.Откриване на процедура за предоставяне безвъзмездно право на управление на 
община Попово върху имот публична държавна собственост – Поземлен имот с 
идентификатор 37469.131.2 по кадастрална карта на землище на с.Ковачевец с площ 40 
дка – археологически обект „Късноантична крепост Ковачевско кале”. 
 
7.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2018 г. - имоти в регулация и учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на имот частна общинска собственост - сграда с идентификатор 57649.55.146.1 
по кадастрална карта на гр.Попово на „Еко Инвест Север” ООД. 
 
8.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на подземна оптична 
мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на 
територията на Община Попово.  
 
9.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на подземна оптична 
мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТБОКС“ ЕООД на територията на 
Община Попово.  
 
10. Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово за извършване на авансово 
плащане по проект: №: BG05M9OP001-2.010-0603 „Развитие на социалното 
предприемачество в Община Попово”, по процедура: BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 
социалното предприемачество” на ОП „РЧР” 2014 -2020. 
 
11. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за  водено 
от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”. 
 
12.Приемане на решение за именуване на Дом на културата гр.Попово-сграда с 
идентификатор 57649.503.2136.3 по кад. карта на гр. Попово. 
 
13.Попълване списъка за съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище за мандат 
2019 – 2022 година. 



 

5 
 

14. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно общо 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Търговище“ АД. 
 
15.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
 
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 
 Колеги, който е съгласен с Дневния ред за днешното заседание, моля да гласува: 
 
Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     28 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       1 

 
Дневния ред се приема. 
 
Преминаваме към работа по първа точка. 

1. Приемане на отчета за изпълнение на Бюджет 2017 г. на Община Попово. 
Думата има за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 

социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Нашата комисия проведе редовно заседание на 25-ти вторник,  в 12 часа в пълен 
състав. Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. По точка 
първа от дневния ред участници в дебатите бяха само четирима от общинските съветници. С 
два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ , комисията не може да излезе с 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 25.09. 2018 г. от 13.30 часа, присъствали 
4 члена, не пълен състав  с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 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 25.09  от 16 часа заседава в пълен състав и 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 три гласа ЗА, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и 0 
против 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, 26.07. в пълен състав и с четири гласа ЗА и 
един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение.   
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви. Зачитам проекта за решение по тази точка:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т.  6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и 
ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 5 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на община Попово, приета с Решение №378/19.12.2013 г.,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2017 година, заедно с Одитен 
доклад на Сметната палата № 0100304718 за извършен финансов одит на 
консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2017 г. /Приложение 
№10/, както следва: 

По прихода 20 472 530 лв., 
разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 

По разхода 20 472 530 лв., 
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 
Приложение №3 и Приложение №4. 
 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 
 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. съгласно 
Приложение №6. 
 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове съгласно Приложение №7. 
 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 
агенция съгласно Приложение №8. 
 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно 
Приложение №9. 
 
 Който е съгласен с така прочетения проект да стане решение, моля да гласува. 
  
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   
 10. Евгений Павлов Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ        
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
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 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 
   ЗА         -        20 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      9 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 442             

 
На основание чл. 21, ал. 1, т.  6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 140, ал. 1 и 

ал. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг и чл. 34, ал. 5 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на 
общинския бюджет на община Попово, приета с Решение №378/19.12.2013 г.,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 
1. Приема отчета на бюджета на община Попово за 2017 година, заедно с Одитен 

доклад на Сметната палата № 0100304718 за извършен финансов одит на 
консолидирания годишен финансов отчет на община Попово за 2017 г. /Приложение 
№10/, както следва: 

По прихода 20 472 530 лв., 
разпределени по параграфи съгласно Приложение  №1. 

По разхода 20 472 530 лв., 
разпределени по функции, групи, дейности и параграфи съгласно Приложение №2, 
Приложение №3 и Приложение №4. 
 2. Приема отчета за извършените капиталови разходи съгласно Приложение №5. 
 3. Приема годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2017 г. съгласно 
Приложение №6. 
 4. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Кохезионния и 
структурните фондове съгласно Приложение №7. 
 5. Приема отчета на сметката за средства от Европейския съюз от Разплащателна 
агенция съгласно Приложение №8. 
 6. Приема отчета на сметката за Други средства от Европейския съюз съгласно 
Приложение №9. 
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Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Утвърждаване на паралелки в общинските училища, които са под минимума на 
норматива за пълняемост за учебната 2018/2019 година. 

Надявам се, че всички получихте последната редакция на тази точка в табличен вид. 
Г-жо Димитрова, желаете ли да дадете разяснение. 
Дарина Димитрова – общинска администрация 
 Уважаеми г- Председател, уважаема г-жо зам. кмет, уважаеми общински съветници, 
може би тези от Вас, които са по-дълго време в общинския съвет знаят, че това е почти 
неизбежно всяка година, защото става въпрос за движение на учениците за съжаление все 
още всеки ден, включително и за преместване. Няма да пропусна и да спомена, че и във 
връзка с механизма за обхват продължава и в момента издирване на деца, записват се нови и 
това, което тази сутрин Ви дадохме е информацията от тази сутрин. След като вече мине на 
сесия се отразява само в системата, но до сесията трябва на самата сесия конкретния брой 
към настоящия момент да се даде. За това вчера една справка дадох на комисията, днеска е 
много малко по-различна, но това е реалното състояние от тази сутрин.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-жо Димитрова. Колеги, наясно сте, че наистина до последния момент 
има постъпили, напуснали, отписали се, така че това наистина е неизбежно, аз мога да го 
потвърдя. В тази връзка по тази точка давам думата за становище на председателя на ПК 
„Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев -  общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА единодушно подкрепя проекта за решение на 
заседанието, което проведохме вчера.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви. Проекта за решение има следния вид: 
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от 
ЗМСМА и чл. 68 и чл.69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
 

1. За учебната 2018/2019г. утвърждава в общинските училища в община Попово 
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка 
/приложение № 7 към чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование / и слети паралелки, 
както следва: 
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2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

стандарти за съответната дейност за ОУ  „Отец Паисий“, с.Водица, ОУ „Христо 
Ботев“, с.Ломци, ОУ „Христо Ботев“, с.Садина и ОУ „Васил Левски“, с. Славяново да 
се разпределят след излизане на решение на МС за приемане на списъка на 
защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 година, при 
условие, че училищата не са включени в този списък. 

 
 

Колеги, имате думата, има ли въпроси по тази докладна, освен че деца няма. Да, за 
съжаление аз ще направя този коментар, ние всяка година все повече и повече все по-трудно 
и по-трудно попълваме тези паралелки. Тази политика свързана с младите хора и въобще 
цялата демографска политика в малките населени места в нашите общини извън най-
големите градове все повече и повече става сложна е може би меката дума и  ако нещо не се 
предприеме на национално, а може би и на местно ниво също трябва да направим нещо, 
няма, перспективата е много лоша, поне аз така я виждам. Има ли някакви коментари? Няма. 
В такъв случай, ако нямаме преминаваме към гласуване.  
 
 Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува. 
 

 
Наименование 
на училището 

І  
клас 

ІІ 
клас 

ІІІ 
клас 

ІV 
клас 

V 
клас 

VІ 
клас 

VІІ 
клас 

VІІІ 
клас 

 
IX 

клас 

 
Х  

клас 
Не-

достиг 
Общ 
брой 

         
  

 
уче-
ници 

ОУ „Отец 
Паисий“, 
с.Водица 

  
ІІІ-ІV слят 
10 ученици 

  
12 

уче-
ници  

  12 
учени-

ци 

 
65 

 ОУ 
„Св.Св.Кирил и 
Методий”,        
с. Зараево 

10 
уче-
ници 

11 
уче-
ници 

13 
уче-
ници 

 

12 
уче-
ници 

9 уче-
ници 

10 
уче-
ници 

 
  

37учени
-ци 

 
 

83 

ОУ „Христо 
Ботев”, с.Ломци 

     

10 
уче-
ници  

  8 
учени-

ци 

 
71 

ОУ „Христо 
Ботев”, 
с.Садина 

І-ІІ слят 
5 ученици 

ІІІ-ІV слят 
8 ученици 

V-VІ слят 
6 ученици 

10 
уче-
ници  

  39 
учени-

ци 

 
29 

ОУ „Антон 
Страшимиров”, 
с.Светлен 

12 
уче-
ници 

12 
уче-
ници 

12 
уче-
ници 

15 
уче-
ници  

16 
уче-
ници  

  15 
учени-

ци 

 
109 

ОУ „Васил 
Левски”, 
с.Славяново 

10 
уче-
ници 

  10 
уче-
ници 

V-VI слят 
16 ученици 

13 
уче-
ници  

  19 
учени-

ци 

 
66 

ОУ „Св.Кл. 
Охридски “, 
гр.Попово      

15 
уче-
ници   

  3 
учени-

ци 

326 

ПГ „ Христо 
Ботев “, 
гр.Попово        

„а“ -
17 

уче-
ници 

„а“ - 
15 

уче-
ници 

 
4 

учени-
ци 

 
297 

ПГСС „Никола 
Пушкаров“, 
гр.Попово         

 „а“ -   
17 уче-
ници  

1 
ученик 

 
417 
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Гласуваме ЗА: 
 
   ЗА         -        28 
   ПРОТИВ       -      1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Решението се приема ! 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

 
РЕШЕНИЕ № 443                  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от 

ЗМСМА и чл. 68 и чл.69 от Наредба за финансирането на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование ,  Общинският съвет 

 
 
 

РЕШИ 
 
 

1. За учебната 2018/2019г. утвърждава в общинските училища в община Попово 
паралелки под минимума на норматива за броя на учениците в паралелка 
/приложение № 7 към чл.53 от Наредбата за финансирането на институциите в 
системата на предучилищното и училищното образование / и слети паралелки, 
както следва: 
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2. Допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 
стандарти за съответната дейност за ОУ  „Отец Паисий“, с.Водица, ОУ „Христо 
Ботев“, с.Ломци, ОУ „Христо Ботев“, с.Садина и ОУ „Васил Левски“, с. Славяново да 
се разпределят след излизане на решение на МС за приемане на списъка на 
защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 година, при 
условие, че училищата не са включени в този списък. 

 

 
Заповядайте г-жо Колева. 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Уважаеми колеги, за пореден път гласуваме в нашата община да има училища, в които 
има слети класове. През 2018-2019 година се връщаме сметнете колко години назад, когато 
са били килийните училища, когато наистина е имало слети класове. Помислете си какво 
образование ще получат тези деца, а там наистина може да има много умни и много 
напредничави деца. И говорим за равен старт, като имате пред вид какво става в големите 
градове, какво става в столицата, къде си пращат хората децата на обучение и как ние ще 
съберем два класа и единия ще има пеене, другия ще има математика и който има 
математика ще смята и ще усвои учебния процес. Срамота! Благодаря. 

 
Наименование 
на училището 

І  
клас 

ІІ 
клас 

ІІІ 
клас 

ІV 
клас 

V 
клас 

VІ 
клас 

VІІ 
клас 

VІІІ 
клас 

 
IX 

клас 

 
Х  

клас 
Не-

достиг 
Общ 
брой 

         
  

 
уче-
ници 

ОУ „Отец 
Паисий“, 
с.Водица 

  
ІІІ-ІV слят 
10 ученици 

  
12 

уче-
ници  

  12 
учени-

ци 

 
65 

 ОУ 
„Св.Св.Кирил и 
Методий”,        
с. Зараево 

10 
уче-
ници 

11 
уче-
ници 

13 
уче-
ници 

 

12 
уче-
ници 

9 уче-
ници 

10 
уче-
ници 

 
  

37учени
-ци 

 
 

83 

ОУ „Христо 
Ботев”, с.Ломци 

     

10 
уче-
ници  

  8 
учени-

ци 

 
71 

ОУ „Христо 
Ботев”, 
с.Садина 

І-ІІ слят 
5 ученици 

ІІІ-ІV слят 
8 ученици 

V-VІ слят 
6 ученици 

10 
уче-
ници  

  39 
учени-

ци 

 
29 

ОУ „Антон 
Страшимиров”, 
с.Светлен 

12 
уче-
ници 

12 
уче-
ници 

12 
уче-
ници 

15 
уче-
ници  

16 
уче-
ници  

  15 
учени-

ци 

 
109 

ОУ „Васил 
Левски”, 
с.Славяново 

10 
уче-
ници 

  10 
уче-
ници 

V-VI слят 
16 ученици 

13 
уче-
ници  

  19 
учени-

ци 

 
66 

ОУ „Св.Кл. 
Охридски “, 
гр.Попово      

15 
уче-
ници   

  3 
учени-

ци 

326 

ПГ „ Христо 
Ботев “, 
гр.Попово        

„а“ -
17 

уче-
ници 

„а“ - 
15 

уче-
ници 

 
4 

учени-
ци 

 
297 

ПГСС „Никола 
Пушкаров“, 
гр.Попово         

 „а“ -   
17 уче-
ници  

1 
ученик 

 
417 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-жо Колева, имате ли друго предложение как да процедираме? Да ги оставим децата 
без да се обучават? 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 Не, не мисля, че трябва да ги оставим. Значи, спокойно можем да ги транспортираме. 
Какво става ? Тук говорим за едни 29 деца в осем класа. Ами и тъй и тъй има училищни 
автобуси, дайте да ги транспортираме, ако не до Попово, поне до училища с повече на брой 
ученици. Да учат в самостоятелни класове и по този начин обучението ще е къде на по-
високо равнище. Хайде стига с този популизъм и с това да не обидим хората от населените 
места малките, да има училище там, защото виждаш ли ти идват избори, пък ще гласува 
някой за тоз, ще гласува някой за другия. Ами мислете за тези деца, те след 20, ако не след 15 
години те ще са равноправни граждани на поповска община. Какво образование имат и какво 
ще очакваме от тях? И от там нататък ще им търсим работа като специалисти. Не мисля, че е 
редно. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-жа Колева. Прав е коментара, не знам колко това нещо е наистина е 
осъществимо, но може би наистина е така.  
 Така, колеги, приключихме по тази точка, със всичките и недостатъци, проблема не е 
приключен, точката е приключена, проблема не е приключен и мисля, че тепърва ще се 
задълбочава.  
 
Преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
3.Допълнение на програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост, за 2018 г. - земеделска земя. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 По точка трета с четири гласа ЗА  подкрепяме 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 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. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от от Закона за общинската 
собственост, чл. 5а, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2018г. в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация,  както следва: 

 
 

НМ Имот № 
Площ/ 
кв.м Кат НТП АОС 

Попово 57649.612.37 2921 4 Др.вид нива 10566 

Садина 65067.23.11 3908 7 
Из.орна 

земя 13451 
Посабина 57875.30.182 1724 3 Нива 13452 
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Глогинка 
Югоизточната част 
от им.15103.107.19 4000 3 

За вилна 
сграда 13448 

Долец 21937.62.20 3368 6 нива 13381 
 
 

Имате думата колеги за коментар. Имате ли коментари по тази точка? Нямаме. В 
такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно. Който е съгласен с така 
направеното предложение за решение, моля да гласува:  

 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА  
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА         
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА  
 
   ЗА         -        29 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 444            
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от от Закона за общинската 

собственост, чл. 5а, ал.5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2018г. в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация,  както следва: 

 

НМ Имот № 
Площ/ 
кв.м Кат НТП АОС 

Попово 57649.612.37 2921 4 Др.вид нива 10566 

Садина 65067.23.11 3908 7 
Из.орна 

земя 13451 
Посабина 57875.30.182 1724 3 Нива 13452 

Глогинка 
Югоизточната част 
от им.15103.107.19 4000 3 

За вилна 
сграда 13448 

Долец 21937.62.20 3368 6 нива 13381 
 
 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
4.Одобряване на оценки за продажба на недвижими имоти и сглобяеми къщи като 
материали.  

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 четири 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 единодушно 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 също с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. 
Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка има следния вид:   
  

На основание чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл .41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 35, 
ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
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       1.Одобрява начална продажна цена :  
 
        - 8500 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.1309 по кадастрална карта на гр.Попово, 
ул.„Ковачевска №11 с площ 303 кв.м., собственост на Общината по АОС 1936/03.07.15г. 
Цената е без ДДС.  
        - 770 лева за сграда с идентификатор 32189.65.5.3  по кадастрална карта на землище на 
с.Иванча с площ 17 кв.м. собственост на Общината по АОС 13 384/18.07.18г. 
       - 1250 лева за къща от олекотени панели № 9 с площ 33 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1640 лева за къща от олекотени панели № 44 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1640 лева за къща от олекотени панели № 45 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1650 лева за къща от олекотени панели № 62 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
        2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 
 
 Колеги, имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай, 
който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува: 
 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА  
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА         
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА  
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ЗА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА  
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   ЗА         -        29 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 445    

 
На основание чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и чл .41, ал. 2 от ЗОС, чл. 36, ал. 1, чл. 35, 

ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,  Общинският 
съвет 

РЕШИ 
 

       1.Одобрява начална продажна цена :  
 
        - 8500 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.1309 по кадастрална карта на гр.Попово, 
ул.„Ковачевска №11 с площ 303 кв.м., собственост на Общината по АОС 1936/03.07.15г. 
Цената е без ДДС.  
        - 770 лева за сграда с идентификатор 32189.65.5.3  по кадастрална карта на землище на 
с.Иванча с площ 17 кв.м. собственост на Общината по АОС 13 384/18.07.18г. 
       - 1250 лева за къща от олекотени панели № 9 с площ 33 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1640 лева за къща от олекотени панели № 44 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1640 лева за къща от олекотени панели № 45 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
       - 1650 лева за къща от олекотени панели № 62 с площ 55 кв.м., като материали находяща 
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС. 
        2. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване. 
 
 
Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Одобряване на оценки за продажба на общински имоти- земеделска земя, чрез 
публичен търг. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с два гласа ЗА, 0 против и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и един не гласува – 
конфликт на интереси -  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 
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 Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Нашата комисия на редовно заседание с три гласа ЗА, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и 0 
против подкрепя проекта за решение да стане решение. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка е със следния текст:   

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка                                                                         

с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

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

НМ       Имот №   Площ Кат              НТП   АОС 
Начална тръжна  
цена   лв/имот 

Попово 57649.114.272 0.678 4 за зем.труд и отдих 13377 797 
Попово 57649.114.273 0.717 4 за зем.труд и отдих 13378 842 
Попово 57649.114.307 0.283 4 за зем.труд и отдих 13380 271 
Попово 57649.113.225 0.685 4  зем.труд и отдих 11681 805 

Паламарца 55213.89.3 16.717 4 нива 13376 15447 
Медовина 102.343 0.471 3 за зем.труд и отдих 12468 452 
Медовина 47634.51.48 3.000 4 др.вид зем.земя 13447 3492 

Пакет І       
Медовина 47634.38.4 84.032 9 из.орна земя 13412 28151 
Посабина 57875.59.1 16.868 3 из.орна земя 13413 4925 
Посабина 57875.59.3 16.800 3 из.орна земя 13414 4906 
Посабина 57875.59.5 13.090 3 из.орна земя 13415 3822 
Посабина 57875.58.15 11.752 3 из.орна земя 13418 3432 
Посабина 57875.55.2 10.196 3 из.орна земя 13417 2977 

Пакет ІІ       
Еленово 27259.12.62 16.721 2 из.орна земя 13402 3829 
Еленово 27259.99.39 9.747 5 нива 13403 5780 
Еленово 27259.10.104 20.492 2 нива 13404 5676 
Еленово 27259.21.10 17.089 3  нива 13405 4734 
Еленово 27259.22.24 25.006 3 нива 13406 6327 
Еленово 27259.12.54 15.361 5  нива 13407 14393 
Еленово 27259.13.38 12.726 3 нива 13408 11924 
Еленово 27259.31.37 35.62 5 из.орна земя 13409 9867 
Пакет ІІІ       

Горица 16081.1.1 24.132 5 др.вид нива 13419 7602 
Горица 16081.3.1 13.624 5 др.вид нива 13420 4292 
Горица 16081.6.1 14.816 5 ливада  13421 3615 



 

18 
 

Горица 16081.11.1 12.578 5 ливада  13422 3069 
Горица 16081.24.12 17.192 4 др.вид нива 13423 5415 
Горица 16081.84.340 29.241 4 др.вид нива 13424 9211 
Горица 16081.84.341 13.999 4 др.вид нива 13425 4410 
Горица 16081.72.1 151.2 6 др.вид нива 13426 52013 

Пакет ІV       
Долец 21937.57.9 14.498 6 ливада  13458 4712 

Помощица 57501.31.25 34.983 4 нива 13454 11369 
 
Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 
гореописаните имоти.  
 
 Имате думата за въпроси. Заповядайте г-жо Георгиева. 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, колеги, г-жо зам. кмет, служители от общинска 
администрация, моят въпрос е следния: кое налага да бъде продадена повече от 600 дка 
земеделска земя, собственост на Общината като в по-голямата си част над 90 % е така да го 
кажа – класна земя. Това е 2,3,4 категория. В каква толкова нужда е изпаднала нашата 
община, за да продаде тази земя за скромната сума от около 240 хиляди, което е 30-40% от 
реалната и пазарна цена, не тук посочената. Та, в каква толкова нужда е изпаднала Общината 
за тези 240 хиляди? Какво има тука – на живот и смърт ли, нещо много спешно трябват тези 
пари, за да се продаде тази земя и то на тази ниска цена? Рентите в Община Попово варират 
от 40 до 80 лева на дка, тук има колеги, които също се занимават със земеделие и са наясно. 
Значи аз си направих труда да направя една калкулация средно от 50 лева на дка, тази земя 
ни носи около 30 000 и малко повече годишно. Сумата за която искате да продадете тази 
земя ще бъде набавена в бюджета само от рента за 7-8 години. Какво налага продажбата на 
тази земя? Защо? Значи нямаме да спасяваме болница, Общината не е в 
неплатежоспособност, до колкото знам служителите нямат проблем с изплащането на 
трудовите възнаграждения. Аз искам да знам кое е толкова спешно и защо на тази ниска 
цена? Това е пак казвам земя, която струва пари, и която не губи своята стойност. Това не са 
някакви баири, чукари, камънаци, това е земя 3,4 категория. Много малка част от тази земя е 
в по-долна категория, която не е плодоносна и не представлява интерес за земеделците. 
Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-жа Георгиева. Кой ще отговори на този въпрос? Г-н Маринов, 
заповядайте. 
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС 
Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, на Вашето внимание е 
предоставена докладната записка на Кмета на Общината д-р Людмил Веселинов. В 
текстовата част е описано, че има проявен интерес от хора, които желаят да закупят 
собствеността. Това нещо става след извършване на пазарна оценка от лицензиран оценител. 
Земите като категория, които ги виждате в сравнение с реалното им състояние, това са 
запустели земи с храсталаци. За част от земите, които Вие коментирате става въпрос, че има 
договор за аренда за срок от 30 години. Наемателят в заявлението си във връзка с 
инвестициите, които иска да направи е поел риска от своя страна да изяви желание, въпреки 
че има сключен договор за 30 години, да закупи тази земя, като това ще стане на търг. Там 
може да се яви всеки и да я закупи. Значи няма пречка това нещо да се случи. Ние, искаме 
или не, това нещо е дадено на обсъждане на ОбС, това трябва Вие да го решите. По принцип 
няма никаква законова пречка това да стане. А цените са такива, каквито са следствие на 
извършена пазарна оценка. Това мога да Ви кажа. Ние не определяме пазарната цена, а се 
определя на база на изготвена оценка от лицензиран оценител. Благодаря Ви. 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-н Маринов. Уточняващ въпрос? Заповядайте.  

Радияна Георгиева – общински съветник 
Не е уточняващ въпрос, г-н Георгиев. Искам да препоръчам на Общината да си смени 
лицензирания оценител, защото му плаща, а той прави оценки в ущърб на Общината и на 
бюджета. Другото, което искам да кажа е това, че някой иска да купи земя, това не значи, че 
ние трябва да му я продадем. И най-малкото което е, ако някой утре иска да купи моя дом и 
аз не го продавам, значи ще трябва доста да качи цената, аз за да се съглася. Не е, пак казвам 
3-та категория земя, която аз лично съм продала моя собствена през 2013 г. на 1250 лева за 
дка, тук е калкулирано от Вашия оценител – 292 лева.  Тук преди да започнем същинската 
сесия се говореше за морал. Аз мисля, че с оглед ситуацията и много през които сме 
преминали всички колеги независимо от политическата си принадлежност в този общински 
съвет трябва да преосмислят своите ценности, как са попаднали в този общински съвет и 
дали трябва да работят за гражданите и за благото на Община Попово, където ние живеем 
или просто някой щото нещо искал, имал нужда или намерил начин да го придобие. 
Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви г-жо Георгиева. Позволете ми и аз да направя само един коментар, има 
ли други желаещи? Заповядайте г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председателю, уважаеми г-жи зам. кметове, аз получих част от 
отговора. Исках да задам въпроса имали сключен аренден договор. Г-н Маринов отговори, че 
има аренден договор, което вече ме озадачава много, защо след като има за 30 години 
аренден договор ние трябва тази земя изведнъж да я продаваме, след като общината може да 
печели и има един много тънък момент тука. Договора, който е сключен с тази фирма аз 
разполагам с него, той е от първата до четвъртата година да не плащат нищо, тоест защото 
им е дадено за трайни насаждения. На мен не ми става ясно тази земя обаче, тези 3 години 
какво е правена, има ли трайни насаждения там? И тази фирма, която има договор за 30 
години написала ли е някакво заявление до общината, че иска прекратяване на този договор? 
Ние как ще вземем сега решение, че решаваме да продаваме, след като може да се окаже, че 
фирмата няма такава воля за прекратяване на договора, ние продаваме, те са си направили 
трайните насаждения и още един тънък момент, кой може да гарантира на тази фирма, на 
този публичен търг, ако тя е направила трайни насаждения, че тя ще спечели тези ниви? 
Стават много въпроси. Мога да стигна и по-далеко – какво се случва с фирмата, но имам 
питане в края на това, ако ми бъде отговорено, там ще се нареди пъзела вече – кой, къде, 
какво и как. Само ще Ви кажа, че има общински служители, които стоят зад тези фирми. 
Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Димитров. Въпроса Ви беше – заповядайте г-н Маринов, отговорете.  
Мариан Маринов – директор на дирекция ФСДУС 

Уважаеми г-н Димитров, по принцип може, имота се обявява на търг със съответната 
тежест. Няма законова пречка, доста хора се занимават тук със земеделие, в момента няма 
пречка всеки да си продава имота със съответната тежест. Имота ще бъде обявен на търг с 
арендния договор. Новият собственик ще се яви и ще го купи с договора и това е. По 
принцип питате ме – няма законова пречка да бъде обявен търг с имот, който има такава 
тежест. Търга се обявява с арендния договор, както и Вие като частно физическо лице може 
да си продадете земята, въпреки, че имате договор със съответния земеделски производител 
и новия собственик придобива имота с тоя договор до момента, в който му изтече срока. 
Така е и при частните взаимоотношения, така е и при публичните. Закона е един за всички, 
да благодаря. 

 
 



 

20 
 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз имам само един въпрос да уточним, понеже каза г-жа Георгиева, че това са хубави 
земи втора категория – това из. орна земя означава ли – изоставена орна земя? Това е начин 
на трайно ползване, което е изоставена орна земя, което е … По начин на трайно ползване, 
нивите, които се продават към момента е изоставена орна земя, нищо че е втора категория, 
има девета, има трета, но изоставена орна земя.  
Радияна Георгиева – общински съветник 
……………………. /Общинската съветничка не говори на микрофон. / 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Възможно е някой да има, добре, аз просто исках да направя това уточнение. Г-н 
Димитров, имахте въпрос. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз имам един примерен аренден договор на Общината, предполагам, че и другия е 
такъв. Искам само да зачета на колегите кога се прекратява договора. Значи договора се 
прекратява – с изтичане на уговорения срок, по взаимно съгласие на страните изразено в 
писмена форма, което попитах и не ми се отговори има ли писмена форма от една от 
страните. Значи ние тръгваме на стъпка да продаваме – Ок, общината е трябвало да уведоми 
тази фирма, че е имала намерение да продава. Следващото е – с едностранно писмено 
предизвестие от един месец, фирмата има ли такова писмено предизвестие, че ние минаваме 
на вариант продажби, със смъртта или с поставяне под запрещение на арендатора, при 
неизпълнение по общия ред за разваляне на договора, ако неизпълнението се състои в 
забавяне на арендно плащане, арендодателят може да поиска разваляне при забава за повече 
от 3 месеца и шеста точка – арендаторът може да прекрати предсрочно договора от началото 
на следващата стопанска година при изпадане в тежко финансово състояние, трайна 
неработоспособност или прекратяване и промяна на дейността. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, аз не разбрах, ние тук не тръгваме да прекратяваме аренден договор. Ние 
продаваме, това няма нищо общо с арендния договор. Земята се продава с арендния договор 
като тежест. Това, аз до колкото разбрах г-н Маринов това Ви отговори. Тя се продава с 
тежест, всеки един, който купува земя, тя може да бъде аренден договор, може да бъде 
ипотека, някаква възбрана или нещо друго, всичко това нещо в тази си форма тя се продава с 
тази тежест и когато е предварително известен купувача, той би трябвало да знае за това и да 
го купи, така че ние не тръгваме да разваляме арендния договор.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Ама, ние тръгваме да продаваме нещо, което е трайно насаждение, тоест ние 
предварително предвещаваме, че този човек, който е засял да речем ако има трайни 
насаждения, защото аз не знам и тия три години тия ниви според мен са получавани някакви 
субсидии от фонд земеделие за тях, а в същото време ние сме освободили този човек от 
плащане на каквито и да е наеми и дали не сме нанесли щети на Общината нямам представа. 
Но за мен е много странно, ще се яви човек, който иска да сее трайни насаждения, тоест ние 
предвещаваме търга да бъде да се яви човека, който ги е направил тези трайни насаждения и 
само той да го спечели.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, мисля, че влизаме в много тесен спор и … 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз искам да изразя и мнението на групата на ГЕРБ, че ние дори сме против да се 
продават гори, мери, земи, апартаменти – общинска собственост. То и без това толкова 
малко остана тази общинска собственост, та да я продаваме така с лека ръка и защо бързаме 
вече толкова бързо една година преди изборите да нареждаме пъзела, странно ми е на мен, 
но има мнозинство, което най-вероятно ще понесе отговорността, защото те нашите действия 
за тези четири години ще дойде време някой да понесе отговорността, но да продаваме 600 
дка както казва колежката за 292 лева, то смешна работа. До кога ще го правиме?  
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Димитров. Други колеги, които желаят да се изкажат по въпроса? 
Заповядайте г-н Петров. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Искам просто да направя едно предложение, защото много от точките при нас се 
приемат по този начин. Не може ли да се отделят пакетите от това където има земи за труд и 
отдих, де си ги гласуваме тях като има хора, които искат да ги вземат, да ги арендуват 
каквото искат да ги правят, а земите, които са за продажба в пакетите да не ги гласуваме? 
Имам такова предложение. И евентуално пък се обръщам и към колегите всичките тука тъй 
общински съветници – нека да помислим те биха ли направили такова нещо, всеки има 
някакви земи, би ли ги продал без да има нужда от това, да е принуждаван да ги прави тези 
неща, никой не би го направил, дори и цената да е добра. Като можеш да вземаш пари, 
аренда някаква и такова защо трябва да ги продаваш? Нека да помислим преди да гласуваме. 
И ако може наистина моето предложение – да отпаднат земите, които са за оран, там ниви, 
нали както ще да е от тези които са за земеделски труд и отдих да се разделят някак си, нали 
да се гласува за тях, които са за труд и отдих, те са някакви парцели тук, които са в градовете 
или в селата там в самите очертания, там не знам какви са. Те може да се гласуват щом има 
кандидати за тях нека да ги вземат, там може да правят нещо не знам. Ама тези, които са 
земите, които са за оран и ниви, дори и пасища да са, каквото и да е нямам желание да се 
стига до продажба. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Петров. Г-жо Георгиева, наистина дано да е за последно, защото по 
една точка нали знаете … 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Всяко едно населено място е една частна общност. Всички имаме села, знаем какъв е 
начинът на живот там. Случва се така, че през последните години в дадено село идва някой, 
купува някаква земя, арендува някаква земя, започва да я огражда, да я сее, да засажда 
дървета, акации, нали имаме спомен от Лингнум холдинга, виждаме едни буренясали поляни 
с там стърчащи по тях дръвчета в много от селата на Общината. При предходното ударно 
продаване на земи от Община Попово, когато беше проблема с неизплащането на мисля на 
едни 2 милиона от фонд Земеделие, които в последствие чрез съдебни дела Общината успя 
да си върне, но тогава имаше едно ударно продаване пак на общинска собственост и в много 
от населените места се появиха хора, които нямаха нищо общо със селата, нямаха нищо 
общо с начина на живот в даденото населено място и с хората. Тези хора дойдоха, ораха, 
заграждаха, садиха, чистиха, хвърляха – хората бяха възмутени от това. Най-малкото бяха 
възмутени местните арендатори понеже те не знаеха за тази земя. Само ще Ви кажа, ще дам 
пример със село Паламарца, защото аз живея там и мога да дам най-истинския пример от 
там. Беше купена над 50 дка земя от един тогавашен общински съветник от ДПС и 
семейството му в с. Паламарца. До тази земя опираха една част от градините на овощен 
разсадник Кондифруд. Ама извинявайте, но паламарската кооперация и фирма Кондифруд 
бяха истински възмутени, защото имаха възможността и желанието да закупят тази земя, но 
тя под сурдинка беше купена от някой си от съседно населено място. И това създава 
проблеми в населените места. Значи тук част от Вашето мнозинство зададе днес тона за 
морала. Колеги, не знам какъв Ви е морала. Това ще покажат изборите догодина, както каза 
г-н Кънев, много от Вас искам да се замислят с какви очи ще излязат отново пред 
избирателите си. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-жо Георгиева, трябваше да бъде кратко. 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Кратко е. Кратко е и е ясно, но пак казвам всички се замислете над това, което вече 
говоря, защото на хората вече им е писнало, наистина им е писнало и им се налага да живеят 
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в това, което се случва прави този общински съвет, предходния, това, което се прави в тази 
Община. 33 населени места им се налага да живеят с тези решения. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви, много Ви моля, достатъчно, благодаря Ви. Така. Други колеги, желаят 
ли да кажат нещо? Явно има доста противоречия, явно има различни мнения по въпроса. 
Моля Ви, достатъчно, мисля че дадох думата да се изкажете, сега все пак имат и другите 
правото да кажат нещо.  
 Колеги, имате ли желание някой нещо да заяви или да преминем към гласуване. 
Мисля, че направихме достатъчно обстоен дебат, трябва в момента да вземем решение така 
или иначе да вземем решение по тази точка. 
 Г-н Петров, това нещо сме го говорили няколко пъти. На практика няма как да стане, 
защото докладната е вкарана по този начин. Няма как да бъде на практика направено да 
бъдат отделени едните от другите. Всичко е обвързано по различни членове са. Трябва 
наново да бъде формулирана докладната с други основания и т.н. Това е начина, това сме го 
говорили и друг път. Няма как това ваше предложение да го подложа на гласуване. Да бъде 
частично гласувано.  
 Така, колеги, желае ли някой друг да каже нещо по тази точка? Няма. В такъв случай 
преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно.  Който е съгласен с така 
направеното предложение за решение, моля да гласува.  

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

 
РЕШЕНИЕ № 446                          

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка                                                                         

с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

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

НМ       Имот №   Площ Кат              НТП   АОС 
Начална тръжна  
цена   лв/имот 

Попово 57649.114.272 0.678 4 за зем.труд и отдих 13377 797 
Попово 57649.114.273 0.717 4 за зем.труд и отдих 13378 842 
Попово 57649.114.307 0.283 4 за зем.труд и отдих 13380 271 
Попово 57649.113.225 0.685 4  зем.труд и отдих 11681 805 

Паламарца 55213.89.3 16.717 4 нива 13376 15447 
Медовина 102.343 0.471 3 за зем.труд и отдих 12468 452 
Медовина 47634.51.48 3.000 4 др.вид зем.земя 13447 3492 

Пакет І       
Медовина 47634.38.4 84.032 9 из.орна земя 13412 28151 
Посабина 57875.59.1 16.868 3 из.орна земя 13413 4925 
Посабина 57875.59.3 16.800 3 из.орна земя 13414 4906 
Посабина 57875.59.5 13.090 3 из.орна земя 13415 3822 
Посабина 57875.58.15 11.752 3 из.орна земя 13418 3432 
Посабина 57875.55.2 10.196 3 из.орна земя 13417 2977 

Пакет ІІ       
Еленово 27259.12.62 16.721 2 из.орна земя 13402 3829 
Еленово 27259.99.39 9.747 5 нива 13403 5780 
Еленово 27259.10.104 20.492 2 нива 13404 5676 
Еленово 27259.21.10 17.089 3  нива 13405 4734 
Еленово 27259.22.24 25.006 3 нива 13406 6327 
Еленово 27259.12.54 15.361 5  нива 13407 14393 
Еленово 27259.13.38 12.726 3 нива 13408 11924 
Еленово 27259.31.37 35.62 5 из.орна земя 13409 9867 
Пакет ІІІ       

Горица 16081.1.1 24.132 5 др.вид нива 13419 7602 
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Горица 16081.3.1 13.624 5 др.вид нива 13420 4292 
Горица 16081.6.1 14.816 5 ливада  13421 3615 
Горица 16081.11.1 12.578 5 ливада  13422 3069 
Горица 16081.24.12 17.192 4 др.вид нива 13423 5415 
Горица 16081.84.340 29.241 4 др.вид нива 13424 9211 
Горица 16081.84.341 13.999 4 др.вид нива 13425 4410 
Горица 16081.72.1 151.2 6 др.вид нива 13426 52013 

Пакет ІV       
Долец 21937.57.9 14.498 6 ливада  13458 4712 

Помощица 57501.31.25 34.983 4 нива 13454 11369 
 
Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на 
гореописаните имоти.  
 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Заповядайте г-н Петров. Обяснение на отрицателен вот. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Не знам какво да кажа. Обръщам се към колегите, които гласуваха ЗА. Възмутен съм. 
Възмутен съм и се замислям дали те нямат някакви интереси за да стане тая продажба, да 
ощетим общината или не ги интересува какво ще става след тях. Възмутен съм. Не искам да 
влизам в подробности. Ако така продължаваме не знам до къде ще я докараме. Те не виждат 
ли как ги манипулират. Не виждате ли как са точките, ето – не можем да ги разделим заради 
някакви си глупави такова продаваме земята. Така беше и предната точка, заради едни 
глупави бараки продаваме и парцел земя. Всички точки са направени така. Така беше преди, 
така и продължава. Колеги, моля Ви се мислете, мислете, защото все пак ние сме от тая 
община. Благодаря.   
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Петров. Заповядайте г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз искам само да кажа, че подкрепям г-н Петров и това, което се случва и със земята и 
с всичко и аз затова гласувах против, защото не се сърдете колеги, но ако тази земя бъде 
продадена и фирмата, която така действа в момента, аз ще Ви извадя и пълномощните на 
хората, които са от общинска администрация, но ще ги дам, не се сърдете, но ще бъдат 
подадени. Тази сделка, радвам се, че и поименно гласувахме този път ще бъде подадена също 
за проверка от органите, които трябва да си свършат работата. Това е безобразие да се 
продава по този начин с интерес за някой без нужда. Информацията, с която разполагам е 
много страшна и не само за този общински служител и други общински служители. Недейте 
да изпадаме и после да викате, ама той подал тук, подал там. Разберете не трябва да го 
продаваме това нещо. Защо? Защо го правим след като можем ето 30 хиляди лева, плачем, че 
болницата ток и вода не може да плати и и трябват 38 000 – 40 000 лева, ами ето едно малко 
перо, което може, а ние сме го дали за 4 години това нещо да не плаща. Почва да плаща от 
петата година. Ние не контролираме, за мен това е умишлено направено, нека органите да 
кажат. Благодаря. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, благодаря г-н Димитров. Продължаваме нататък. 
 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Откриване на процедура за предоставяне безвъзмездно право на управление на 
община Попово върху имот публична държавна собственост – Поземлен имот с 
идентификатор 37469.131.2 по кадастрална карта на землище на с.Ковачевец с площ 40 
дка – археологически обект „Късноантична крепост Ковачевско кале”. 
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 По точка шеста с четири гласа ЗА  подкрепяме 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 

С три гласа ЗА, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и 0 против нашата комисия 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. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗДС, чл. 6, ал. 2 от ППЗДС, чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закон за културното наследство и чл. 6 
от НРПУРОИ ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
    1.Възлага на Кмета на община Попово да предприеме съответните действия,                                                                                                                                         
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за предоставяне  
безвъзмездно право на управление за върху: 
      Поземлен имот с идентификатор 37469.131.2 по кадастрална карта на землище 
с.Ковачевец, община Попово, област Търговище - публична държавна собственост по АДС  
№4315/15.03.2010г. с площ 40 дка – археологически обект „Късноантична крепост 
Ковачевско кале” за срок от десет години. 
        2. Упълномощава кмета на община Попово да сключи договор за безвъзмездно право на 
управление на гореописания имот с Областен управител на Област Търговище след решение 
на Министерски съвет. 
 
 Имате думата. Въпроси? Заповядайте г-н Джамбазов. 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Искам да изкажа благодарностите си към хората, които проучват този обект, към 
Общината,  която помага за проучването и консолидирането на този обект също така. Да, 
това е важно с тази докладна записка, но подтикнати от докладната записка, която мина 
преди малко искам да напомня, просто да напомня, защото знам, че Общината знае, за 
частната собственост, която е част от Калето, от земята на Калето и може би вече е време да 
се помисли за отчуждаването и за овъзмездяването на тези хора с друга земя, за да може да 
си осигури Общината комфорта за намеренията, които предстои, за всичко следващо от тук. 
Благодаря.   
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Джамбазов. Колеги, други желаещи? Има ли? Не виждам.  В  такъв 
случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с 
така направеното предложение за решение по тази точка моля да гласува: 
   
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   25 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
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Решението се приема ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 447                              
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от 
ЗДС, чл. 6, ал. 2 от ППЗДС, чл. 12, ал. 4, т. 1 от Закон за културното наследство и чл. 6 
от НРПУРОИ ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 
    1.Възлага на Кмета на община Попово да предприеме съответните действия,                                                                                                   
чрез Областен управител на област Търговище до Министерски съвет за предоставяне  
безвъзмездно право на управление за върху: 
      Поземлен имот с идентификатор 37469.131.2 по кадастрална карта на землище 
с.Ковачевец, община Попово, област Търговище - публична държавна собственост по АДС  
№4315/15.03.2010г. с площ 40 дка – археологически обект „Късноантична крепост 
Ковачевско кале” за срок от десет години. 
        2. Упълномощава кмета на община Попово да сключи договор за безвъзмездно право на 
управление на гореописания имот с Областен управител на Област Търговище след решение 
на Министерски съвет. 
 
    
Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска 
собственост за 2018 г. - имоти в регулация и учредяване на безвъзмездно право на 
ползване на имот частна общинска собственост - сграда с идентификатор 57649.55.146.1 
по кадастрална карта на гр.Попово на „Еко Инвест Север” ООД. 
 Предполагам, че на комисиите е станало ясно – при предходното гласуване, когато 
отдадохме на тази фирма имота, който е парцел, част от града се оказа, че вътре в него, 
имота, който съществува е с отделен идентификатор и ние него просто не сме го отдали, а 
той им е необходим, така че това е по-скоро едно допълнение към онова решение, което 
дадохме на онази фирма.  

Така, думата има за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда 
и социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 

С три гласа ЗА един ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя 
предложението за решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 По точка седма нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да 
стане решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник 
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Нашата комисия на редовно заседание с три 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, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, 

чл. 5а, ал. 5, чл. 35, ал. 1, т. 4, чл. 47, ал. 2 и ал. 4 от  НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

    1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2018г.: 

    - в раздел ІІІ, точка А: 
     Сграда с идентификатор 57649.55.146.1 по кадастрална карта на гр. Попово - склад с 

площ  755 кв.м. 
 2. Дава съгласие община Попово да учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 

години върху сграда с идентификатор 57649.55.146.1 - склад с площ 755 кв.м. по кадастрална 
карта на гр. Попово, собственост на Общината по АОС 1809/06.08.2012г. на "Еко инвест 
север" ООД гр.София   
     3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на 
ползване. 

 
Въпроси? Заповядайте г-н Димитров. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, аз не знам какво се случва с боклука в Попово, но знам, че 
както и в следващите точки, които са за НЕТУОРК и другата фирма там, знам, че общината 
разрешава някой да се разпорежда с имоти без наше решение. Значи, този склад в момента 
доколкото аз имам информация се работи по него, разпокрива се и ред други неща без ние да 
сме дали съгласието си. В докладната пише, че ще има в този склад сепарираща система. Ние 
на предна сесия, юли мисля беше, ако не ме лъже паметта гласувахме да правим балираща 
система, с която да заемем 282 хиляди лева от РИОСВ. Какво ще се случва в края на 
краищата – ще правим балираща и сепарираща и ще подарим 282 000 лева на тая фирма? 
Какво, малко повече яснота, може ли да ни даде някой?  
Тихомир Трифонов – директор Дирекция „Местно развитие и култура“ при Община 
Попово 
 Да, както на предишната сесия стана въпрос от питането на г-н Димитров беше 
предоставено право на фирмата „Еко инвест север“ ООД. Бяхме принудени, знаете, август 
месец получихме категоричен отказ от собственика на депото в Община Търговище да 
приемат нашия отпадък. С боклуците не знам какво ще правим, но с отпадъка ще се 
занимаваме с него. Естествено, че няма как да остане града и общината, няма как да се 
преустанови тази дейност. Това, че на някой му скимнало и решил заради собствения си 
интерес да преустанови депонирането на отпадъка от Община Попово не означава, че ние 
трябва да оставим общината ни да затъне в отпадъци. В този смисъл не сме стояли със 
скръстени ръце. Съвсем естествено, че сме търсили, намерили сме временно някакво 
решение. В момента е стартирана процедура към агенцията за обществени поръчки за 
получаване разрешение за провеждане на съкратена процедура, за да можем след изтичане на 
десетдневния срок всъщност, който вече тече да обявим и такъв тип поръчка. В момента 
правим и балиране, за да може отпадъка да се вози и на други места – не в Търговище като 
идеята е и да си решим въпроса със сепариращата инсталация в рамките на един бъдещ 
договор. Това, което предния път говорихме. Не става въпрос в никакъв начин за харизване 
на един обект. Но опитът за съжаление показва, че нямаме ли ние наша собственост като в 
случая искаме материалната база да си е наша собственост, нямаме ли наша собственост, 
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както се случи с Търговище, всеки един момент всеки може да каже, аз съм до тук и да си 
тръгне. Както стана между другото и с фирмата, която се занимаваше с разделното 
сметосъбиране. В един момент решиха, че това им е икономически неизгодно и ни изпратиха 
едно писмо, че с предизвестие от 30 дни, че преустановяват тази дейност за Попово. Сега, 
точно каква е причината е въпрос на дълъг разговор, не икономически, но успяхме да 
намерим начин да преодолеем и това решение. 
 По въпроса за парите от Регионалното сдружение. Всъщност те не са на Регионалното 
сдружение, те са си наши, те са от нашите отчисления. Натрупаната сума е от около милион 
и двеста хиляди. Идеята на цялата процедура е ние да престанем да плащаме неустойки и 
вноски към този въпросен фонд. Използвайки тези пари, ние ще възстановим склада си, тъй 
като в момента в община Попово това беше единственото складово помещение, с което 
разполагаме. Ще си изградим склада, в част от стария склад в момента се вършат наистина 
ремонтни работи. Не е разпокрит, покрит е, просто е сменен покрива с нов, тъй като стария 
течеше и всичкото това с едничката цел – да можем в края на краищата, ние имаме един 
съвсем ограничен финансов ресурс и бюджетните прогнози и за съжаление и демографските 
прогнози са такива, че този финансов ресурс в годините няма да се увеличава. В най-добрия 
случай ще се запази в този размер. Имам предвид таксата смет. Предполагам, че никой от 
Вас, тъй като чух преди малко много загрижени слова за хората от общината, предполагам, 
че всички загрижени няма да са съгласни да се вдига таксата смет, защото това е другата 
алтернатива. И по тази причина се предлага и това. Да, ние имаме желание да си създадем 
собствена база, която да е общинска собственост и да бъдем независими от желанията или от 
моментните или икономически или политически интереси на която и да било фирма. Това е 
смисъла на предложението. И да, ще вършим едновременно и балиране и сепариране, 
каквото е желанието ни. Въпросната инсталация и този метод на обработка на отпадъците 
беше приложен преди няколко години по време на кметуването на сегашния министър 
председател, мисля че това е добър челен опит, който ние би трябвало да използваме. 
Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Трифонов. Други желаещи? Г-н Димитров, освен ако не е уточняващ 
въпрос. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уточняващ, даже имам повод от думите на г-н Трифонов. Нали той каза, че в момента 
са балира там. Наистина ли се балира, с каква техника се балира и трябва да Ви кажа, че 
идваха хора при мен, които са обезпокоени, че залагаме екологична бомба точно там в 
момента. И не знам какъв пример дава г-н Трифонов с г-н Борисов, но хората, хора, които са 
с животни и ги пускат там в него район виждат неща, които не са много, не трябва да ни 
успокояват. Да, действаме на пожар, защото 27 години не сме действали, ок, има нужда – ок, 
обаче за сметка на хората май го правим? Благодаря. 
Тихомир Трифонов – директор Дирекция „Местно развитие и култура“ при Община 
Попово 
 Ако не бяхме в Общинския съвет щях да кажа, че ще отмина въпроса с мълчание, но 
ще отговоря така: на територията на площадката няма как да се разхождат животни. Освен 
това разрешението за използването на площадката не е в прерогативите на Община Попово и 
общинската администрация. Използването на площадката, лицензирането на площадката се 
извършва от органите на Министерството на околната среда и водите. Правени са 
няколкократно са правени проверки, включително и днеска, включително и в момента и за 
щастие няма издънка, няма бомба, нито екологична, нито каквато и да е, нито сегашна, нито 
бъдеща. Инсталацията, защо споменах Министър председателя, защото това е същата 
инсталация, абсолютно същата и фирмата, която достави инсталацията е същата, която 
достави инсталацията за балиране в София. За съжаление става така, че инсталацията, която 
е доставена е с капацитет 420 хиляди тона, на година ние можем да я натоварим с около 7 
хиляди тона и това е с оръдие ще стреляме по врабче, но в момента сме принудени и го 
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правим. Независимо от всичко няма да оставим града и общината да затъне в отпадък. 
Площадката е лицензирана, отговарям още веднъж, няма никаква опасност, отговаря на 
изискванията, притежава всички необходими сертификати и лицензии от Министерството на 
околната среда и водите. Мерси. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Трифонов. Така, колеги, продължаваме нататък.  
Димитър Димитров – общински съветник 
 Г-н Георгиев, само да попитам, ние имаме решение на 
докладна………………./общинският съветник не говори на микрофон/ 
……………………………… имаме решение да купим техника, а той казва, че те хората са си 
докарали техниката и балират. Това решение, ние ще го изпълним ли или няма? 
Тихомир Трифонов – директор Дирекция „Местно развитие и култура“ при Община 
Попово 
 Да, в момента това е временно решение с чужда техника, защото нямаше как да 
оставим. Разберете. Да, ще се изпълни разбира се това Ваше решение. Но тъй като 
насрочването на г-н Димитров на Общото събрание на регионалното сдружение не става с 
магическа пръчка, не сме само ние там, имаме уверението, че около 10 октомври ще бъде 
общото събрание. Имаме положителното становище на Регионалната инспекция по опазване 
на околната среда и водите, изготвен от тяхна страна доклад, който подкрепя нашето 
решение и според досегашната практика поне този въпросен доклад на органите на 
Министерството на околната среда и водите ще предопредели в положителен смисъл 
решението, но все пак това е процедура, през която трябва да минем. Няма как докато го 
няма това решение да изпълним решението на ОбС, защото ще сме уязвими и по тази 
причина се наложи да избързаме. Няма някаква скрита мисъл или някакъв опит за 
прикриване на някакви частни странични чужди интереси. Просто търсим начин да решим 
въпроса, наистина е страшен проблем. Не искам да обсъждам защо се стигна до него. Не е 
заради това, че сме бездействали, както каза толкова години. Беше взето преди години едно 
политическо решение, няма да обсъждам за да не влезем в политически разговори по време 
на чий кабинет беше взето решението за закриване на сметището при положение, че има 2/3 
свободен капацитет, но това е друг въпрос. И не мисля, че изобщо не би следвало да се 
връщаме към него, защото вече е даденост. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Трифонов. Мисля, че изчерпахме из дъно темата. Не знам какво 
повече има да се каже. В момента трябва да вземем едно решение, да дадем това помещение, 
за да може да продължи. Виждате, че положението е черезвичайно. Поставени сме в 
положение в, което трябва да решаваме нещата в ход, така че колеги други въпроси има ли? 
Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване по това предложение. Гласуването е 
поименно. 
 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 

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

ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 448                                 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 39, ал. 2 и ал. 4 от ЗОС, 

чл. 5а, ал. 5, чл. 35, ал. 1, т. 4, чл. 47, ал. 2 и ал. 4 от  НРПУРОИ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

    1. Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 
2018г.: 

    - в раздел ІІІ, точка А: 
     Сграда с идентификатор 57649.55.146.1 по кадастрална карта на гр. Попово - склад с 

площ  755 кв.м. 
 2. Дава съгласие община Попово да учреди безвъзмездно право на ползване за срок от 10 

години върху сграда с идентификатор 57649.55.146.1 - склад с площ 755 кв.м. по кадастрална 
карта на гр. Попово, собственост на Общината по АОС 1809/06.08.2012г. на "Еко инвест 
север" ООД гр.София   
     3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за учредяване безвъзмездно право на 
ползване. 
 
 Благодаря Ви колеги, аз искам да изразя удовлетвореността си от това гласуване, 
защото въпреки зададените въпроси и получените отговори, виждате, че ние по този начин 
трябва да решаваме проблемите на града, които възникват и някои от тях трябва да бъдат 
решавани така в ход. Благодаря Ви за това гласуване.  
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Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на подземна оптична 
мрежа за електронни съобщения за нуждите на „НЕТУОРКС - БЪЛГАРИЯ“ ЕООД на 
територията на Община Попово.  
 Предлагам по 8 и 9 точка, тъй като са идентични становищата на комисиите да бъдат 
едновременно, за да спестим време.  

Думата има за становище на  Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и 
социална политика“ 
Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 По 8 и по 9 точка с три гласа ЗА, един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ПРОТИВ, 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 
 И по точка 8 и по точка 9 с два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия е без 
становище. 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 единодушно и по двете точки 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 
 Ще докладвам по 8 и 9 точка. С три гласа ЗА, дава ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула 
ПРОТИВ нашата комисия подкрепя  проекта за решение и по двете точки 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 по 8 и 9 точка от Дневния ред единодушно с три гласа ПРОТИВ и 
два гласа ЗА не подкрепя проекта за решение. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви. Прочитам проекта за решение по осма точка точка:  

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  

Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

            1.Общински съвет гр. Попово одобрява проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на Община Попово.                                                  
           2.Възлага на Кмета на община Попово да извърши последващите, съгласно Закона             
действия. 
 
 Имате думата. Виждам, че разнопосочно е гласувано в комисиите, може би трябва да 
чуем становищата. 
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Димитър Димитров – общински съветник 
 Говоря за двете точки 8 и 9. Ние тия хора, не ние общинските съветници, а Община 
Попово ги пусна през задната врата да влезнат в нашата община и аз имам следния въпрос – 
тия хора в края на краищата Общината свърши ли си работата тия хора да си извадят 
кабелите, от там където ги бяха положили, доказано незаконно? Защото те вече имат 
абонати, тези абонати са захранени. Ние вървим след вятъра отзад, тия хора ни извиха ръцете 
тогава ни убеждаваха общинска администрация, че разбирате ли то само там за един ПУП ще 
гласуваме, не можем да не го гласуваме. Не можем, ок, вярно е, но пуснахме ги и от там 
нататък, аз не съм против да влезнат. Нека има конкуренция, да се намалят цените, 
гражданите да са доволни и т. н. Но Общината свърши ли си работата, тоя кабел да докара до 
край нещата, да осъди тази фирма за незаконно положения кабел в нашите земи. Защото ние 
сега него май ще гласуваме пак. 
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Уважаеми господин Председател, дами и господа общински съветници, ние не сме 
имали задължението да съдим когото и да било., за да го осъдим. Ние сме свършили 
следното: по време на миналогодишната сесия, когато гласувахте да се позволи да бъде 
изготвен ПУП, вследствие на което са и тези две точки имаше образувана преписка за 
незаконно положен кабел от неизвестен извършител. Тази преписка премина и през много 
институции от страна на Община Попово, която отговаря за територията на община Попово 
за преминаването на кабела издаде необходимите документи, вследствие на което беше 
издадена Заповед за премахването на този кабел. В срока, който беше даден за премахване на 
кабела се констатира, че кабела е прекъснат на 12 места, вследствие на което, вече 
проучвайки и създадената съдебна практика със същата тази фирма, конкретно решение на 
Административен съд Разград, където е възложена съдебно техническа експертиза, която е 
доказала, че прекъсването на кабела, дори и на много по-малко места го прави технически 
неизползваем е взето решение, където се счита, че този кабел е премахнат поради факта, че 
той не може да бъде технически използван. В момента също има съдебно дело, да Ви 
информирам, за втора констатация, за втори положен такъв кабел подчертавам, втори, с 
различна дължина на трасето, с различни точки на влизане и излизане от конкретни землища, 
който по същия начин общинска администрация е предприела необходимите действия, 
извършила е необходимите проверки, издадени са необходимите документи вследствие на 
което е издадена Заповед за премахването на този кабел. Знаете, обаче, че Заповедта 
представлява индивидуален административен акт, който може да бъде обжалван от всички 
заинтересовани страни, който „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ са се възползвали от правата си и 
в момента са завело дело за отмяна на този акт и ние сме в съда. Така, че на тези въпроси 
това мога да отговоря.  

Преписката тук се води по ЗУТ и тук става въпрос за одобряване на Подробен 
устройствен план – парцеларен план, а не за полагане на кабел – двете неща са различни. От 
тук нататък тепърва ще се проектира полагането на каквото и да било. По другите въпроси 
не съм компетентен да взема отношение – има ли кабел, няма ли кабел и дали този кабел ще 
бъде узаконен. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Искам да задам уточняващ въпрос, ако ние приемем тази точка в момента и по 
някакъв начин приемем подробния устройствен план, това би ли могло да бъде основание 
при обжалването на акта от страна на НЕТУОРКС или на НЕТБОКС това нещо да спре 
изпълнението на прекъсването на кабела? 
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 

Съгласно законодателството на РБългария всяко нещо, което е изградено незаконно, 
без значение дали в последствие е направен опит или е било узаконено не е законно и то 
следва да бъде премахнато. Няма как да се узакони кабела с приемането на ПУП, полагането 
на който и Вашата преписка няма да повлияе абсолютно по никакъв начин за вземане на 
решение за конкретното дело, което се води в момента в Административен съд Търговище. 
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Друго нещо, което подкрепя това твърдение е факта, че делото се води по АПК във връзка 
със закона за електронните съобщителни мрежи и физическата им структура, който е в сила 
от март месец 2018 г., който прави така, че полагането на електронна съобщителна мрежа – 
кабел, излиза извън прерогативите на ЗУТ. А Вие в момента работите по преписка за 
изграждане на съоръжения по ЗУТ. Няма как да повлияе това на изхода на делото, какъвто и 
да е той.      
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Добрев. Мисля, че това беше необходимо и важно да бъде уточнено. 
Колеги, имате ли въпроси? Заповядайте г-н Георгиев. Извинявам се г-н Гецов, той беше 
преди Вас. 
Евгений Георгиев – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, зам. кмет, общински съветници, общинска 
администрация, ще започна от там, че аз съм за навлизането на много фирми, които да 
помагат развитието на община Попово и искам тези фирми, които влизат на територията на 
община Попово първо да влязат чисти, а не от задните врати. Ще се мотивирам. Само преди 
година г-н Гецов на едно заседание на ОбС много правилно предложи да се дадат 
материалите на компетентните органи, които да отговорят вярно е или не, чисти ли влизат в 
нашата община и когато са чисти, аз ще ги приветствам, когато влизат от задните врати, аз 
съм против това нещо. Какво имам на предвид? На заседание на комисията верно, беше ми 
отговорено, че въпросите, които ги задавам са малко от страни на тази докладна записка. Но 
ще Ви прочета само няколко данни. В докладна записка номер 8 са изброени нали от къде ще 
минават границите Попово – Кардам, Кардам – Ломци, Ломци – землището на Разград, общо 
13 745 метра. В констатация на комисията за незаконно положен кабел е писано 22 420 метра 
плюс 280 метра въздушен кабел. Тук имаме разминаване както виждате от порядъка на около 
9 000 метра. Също така е констатирано, трябва да знаят и другите общински съветници, че 
този кабел преминава през пътища на пътната мрежа – първа, втора и трета категория което е 
отразено от комисията, която е проверила. Също така този кабел няколко пъти пресича 
сервитута на съоръжение на Булгаргаз транс, Вълчи дол, където там е забранено всякакво 
влизане. Преди години не знам някой от Вас спомня ли си, Водстрой беше леко навлязъл в 
този сервитут и се стигна до там, че можеше града да осъмне в развалини, тъй като там газта, 
която минава е опасен и е забранено въобще преминаването през туй нещо. На заседание на 
комисията доста коментирахме, има изградени офиси, има клиенти, които работят. Една 
колежка много правилно каза, този сигнал, когато кабела е прекъснат как идва – с гълъбите, 
не аз ще кажа друго , не с лястовичките, обаче лястовичките сега ще си заминат и кой ще 
кара този интернет и тези електронни услуги. Аз 100 % съм сигурен, че този кабел е 
действащ и предлагам да вземем решение за даване на документацията изцяло на 
компетентните органи, които да отговорят – чисти ли влизат в нашата община. Разберете ме, 
аз искам да има конкуренция. Тогава цените ще паднат. Но конкуренцията – тези фирми да 
влязат с открито чело и да кажат – ние искаме да влезем във Вашата община, ще ни 
разрешите ли да работим, добре полагаме всичко, правим си проектите и тогава си търсим 
клиенти за обслужване. Това ми е мойто. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Георгиев. Аз мисля, че точно това каза г-н Добрев, че е заведено дело, 
има установена констатация, че кабела е незаконно положен, очакваме решение на съда. Не 
знам какво друго можем да направим? Ако нещо друго можем да направим към този момент, 
може би е правилно, при условие, че има такова решение и такава констатация очакваме 
решението на компетентния орган. Г-н Гецов, заповядайте.  
Гецо Гецов – общински съветник 
 Аз, може би наистина съм бил прав, когато поставих въпроса може би преди година 
беше, че всичко което се върши на територията на Общината е свързано с нередности, не 
говоря за извършено престъпление, за нередности, нарушения на установената нормативна 
база. Сега отново, ние сами се вкарахме в този капан, разберете. Никой не ни е виновен, ние 
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сами се вкарахме. Ако, това, което бях предложил тогава и г-н Добрев няколко пъти 
употреби израза „премахване“. Значи, това са две различни думи – „премахване“ и 
„прекъсване“ . Премахването, знаете какво значи – изваждане на целия кабел 20 км както 
беше. Аз това го предложих като беше установено от комисията по незаконно строителство, 
че неизвестен извършител е положил 20 км кабел, въпреки че това не беше така. Такава е 
констатацията, не споря това нещо. Ако беше обявил кмета една обществена поръчка, кабела 
да бъде изваден, нямаше сега този проблем да го разискваме. Аз питам и някой може ли да 
ми отговори, след като г-н Добрев каза констатация на някакви вещи лица е бил прекъснат и 
е бил негоден за работа от къде идва сигнала, който в момента е в Попово? Някой да ми 
отговори. Някой да ми отговори. Аз мога да Ви кажа от къде. Улица „Освобождение“ знаете 
ли къде е в града? Ако някой я знае, да отиде и да провери. Знаете ли, че има констативен 
протокол на строителя, който се занимава в Общината с незаконно строителство, че точно 
там влиза този кабел. Той отива и констатира, че е незаконно подвързването на този кабел и 
подаването на сигнала към града, премахват преминаването, което е направено. Те правят 
един байпас на три метра по-настрани, сигнала след два часа отново е в града. И какво 
правим? Вижте, разберете, това явно е неуважение към Вас, като председател, към всички 
нас и най-вече към, извинявам се д-р Веселинов го няма, но към Кмета на общината, към 
представителя на държавата. Нямам нищо на против, нека да дойдат. Ами вижте те 
продължават да безчинстват в града. Знаете ли квартал „Русаля“ как е опасан с кабели? 
Знаете ли квартал „Младост“ как е опасан с кабели? Това е изрично забранено във 
високоетажното строителство да се правят тези въздушни линии. И какво правим ние? Аз 
тогава казах, значи някой пое ангажимента пред тези хора да направят всичко, ОбС ще им 
утвърди нещата. Така не може да бъде. Ние за това сме тук, хората са ни гласували доверие 
да защитаваме интересите, да има ред в този град. И за това предлагам всички материали, 
които в Общината ги има, събрани по този случай с участието на тези две фирми, за мен това 
беше, понеже отказахме на първата фирма, те затова на следващото заседание регистрираха 
друга фирма и дойдоха, но това са игри, така се прави. Законодателството го разрешава, те 
затова така го правят. Предлагам всички материали да упълномощим Кмета на Общината да 
ги комплектова всички материали, да ги прати в Прокуратурата и да имаме едно заключение 
на Прокуратурата - има ли нарушение, има ли престъпление, няма ли и в крайна сметка 
нещата ще се решат. Сега тука пак Ви казвам, ако всичко беше свършено, нямаше да има 
проблем. Прекъсването на кабела не значи, знаете ли, че през нощта, когато беше прекъснат 
кабела за една нощ те възстановиха кабелите. Никой не го знае това, нали? И пак Ви казвам, 
след като прекъснаха тук подаването на ул. „Освобождение“ след два часа имаше сигнал. 
Значи тези хора си правят каквото си искат в нашия град. Смятат, че това е град без стопани, 
без стопанин в лицето на Кмета и могат да си правят каквото си искат.  

За това, моето предложение  е да не гласуваме изготвяне на Парцеларен устройствен 
план, да упълномощим кмета да изпрати материалите на Прокуратурата, нека да ни осъдят, 
нека да ни осъди тази фирма. Аз не го виждам техния адвокат сега тука. Миналия път знаете 
какво отношение взема към моето изказване. Не може да се безчинства в тоя град. Някакъв 
ред има и порядък и трябва да се спазва. Благодаря за вниманието. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Гецов. Аз между другото Ви подкрепям абсолютно напълно, защото и 
аз съм на това мнение, че в момента те наистина си правят каквото си искат, защото няма кой 
да ги постави на местото и това, че имаме административна преписка за премахване, която те 
обжалват, не означава, че ние наистина не можем да изпратим всички материали, които 
имаме за неуважение и престъпление може би спрямо ЗУТ или каквото и да е. Защото те 
абсолютно не ни уважават нито нас, нито управлението, нито никого не уважават в момента. 
Правят си каквото си искат. Аз съм склонен да го подкрепя г-н Гецов, не знам какво ще 
кажете колеги? Сега, не знам до колко можем да не гласуваме тази точка, тъй като е влязла в 
дневния ред. Въпроса е до колко можем да я подкрепим и до колко можем, може би трябва 
да чуем г-н Добрев, до колко можем това нещо с какво основание да го отложим, да го 
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вземем като решение? Г-н Добрев, бихте ли ни казали, ако в момента ние не вземем решение 
по тази точка и другата, какво би се случило и можем ли да изпратим, да подложа на 
гласуване предложението на г-н Гецов да изпратим материалите, които имаме събрани до 
този момент до Прокуратурата с цел да се произнесат има ли до този момент престъпление, 
за явно неуважение към решенията на ОбС?  
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 

Честно да Ви кажа, не виждам пречка да вземете каквото и да било решение. Дали ще 
подкрепите или няма да го подкрепите, това е оперативна състоятелност на колективен 
орган. От там нататък си има необходимите законни основания, може да бъде обжалвано 
това нещо и т. н. Аз не мога да Ви посъветвам как да гласувате. Това е вече ваш, само не съм 
100% за коя от няколкото преписки, които водим, едната е пращана в Прокуратурата и до 
колкото съм в течение… Тези данни, които г-н Гецов изнесе не са известни на общинска 
администрация, това което е известно за „Освобождение“, да точно тази е преписката към 
която е вързан кабела към законно положена оптична мрежа на „НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“. 
И заради това, тази втората преписка, която заповед в момента е в съда е срещу извършител 
„НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ“ . Това е, което е в прерогативите на Общината съгласно Закона 
за електронните съобщителни мрежи и съгласно ЗУТ. Ние няма как да разследваме, не сме 
разследващ орган. Казвам Ви, че едната преписка, мога да проверя коя е дадена на 
Прокуратурата и Прокуратурата е излязла със становище да я препрати по компетентност на 
Комисията за регулиране на съобщенията. Това е, което мога да Ви дам като информация, а 
това как Вие ще гласувате по двете докладни записки не мога да взема отношение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре, г-жо Георгиева, заповядайте. 
Радияна Георгиева – общински съветник 

Г-н Добрев, към Вас, въпреки всички преписки и отговор от различни институции има 
ли закон по който нас някой да ни задължи да го дадем това разрешение, ако кажем, че не 
разрешаваме на НЕТУОРКС и НЕТБОКС да работят на територията на община Попово, това 
може би да има нещо последствие да речем за общината, за нас и т. н. ? Защото с тяхното 
грозно, вулгарно и неуважително поведение аз лично не бих дала своето съгласие и съм 
категорично против такива хора да работят на територията на общината. Защото утре ще 
започнат да закачат 70 годишни пенсионерки към кабелния си оператор и после ще ги 
задължават да плащат и такси. Както в момента действат с нас. Те идват, слагат си кабел, ние 
какви сме тука тъй, длъжни сме да им разрешим. Така  ще са длъжни и пенсионерките да им 
плащат месечни такси да им гледат телевизията, даже и да не я гледат.   
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 

На Вашето внимание е предоставена докладната записка. Тук са документите от 
изготвения ПУП, който миналата година сте взели решение да им позволите да го изработят. 
От там нататък е единствено във вашите прерогативи, във вашите права и задължения как да 
гласувате. Аз не мога да Ви посъветвам това, както не мога да предполагам дали ще  
прилагат сила при сключването на договори за кабелна телевизия и интернет услуги. Просто 
не съм компетентен. 
Радияна Георгиева – общински съветник 

Можем ли да кажем като ОбС – „НЕ“? 
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 

Взема се решение, това решение подлежи на оспорване по реда на АПК. Вие сте 
административен орган. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Все пак ние сме самостоятелен орган, можем да вземем решение, което може да бъде 
обжалвано в последствие и да бъде отменено, но ние имаме право да вземем каквото и да е 
решение. Заповядайте г-н Черкезов. 
Николай Черкезов – общински съветник 
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 Едно мнение от мене. Разглеждаме пак два въпроса. Напълно подкрепям изказалите се 
колеги за всяка незаконна дейност да се действа твърдо. Само, че тук в докладните е законна 
дейност. Хората дойдоха, искаха да правят ПУП – ние им разрешихме. Направиха го. 
Поставихме им условия да го съгласуват с различни институции, непредвидени от закона, 
явно са го съгласували. Всичко е гледано на Експертен съвет, където участват всякакви 
компетентни органи, включително и от Газпром за сервитути и са излезли със становище, че 
ПУП-а е добре. Какво правим от тук нататък? Да не го гласуваме? За да не направят законно 
това, което искат. Да ги оставим да правят, да ги принуждаваме да правят незаконно това, 
което смятат че искат да направят? Аз ще подкрепя и двете докладни. 
Гецо Гецов – общински съветник 
 Извинявам се г-н Председател, вижте до къде е стигнала наглостта на тези хора. Само 
ще Ви – Заповед № З-18320/30.05.2018 г. на Кмета на Община Попово, в която вижте какво 
пише: „НАРЕЖДАМ – Задължава НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ ООД с адрес гр. Русе, ул. 
„Църковна независимост“ № 18 с управител Свилен Русинов Максимов, извършител на 
незаконно полагане на оптичен кабел с обща дължина около 22км и 700 метра да премахне 
изцяло гореописаната електронна съобщителна мрежа. Заповедта за премахването да бъде 
изпълнена в срок до 30 дни от премахването и влизането в сила по чл. 63 ал. 5 от Закона за 
електронните съобщителни мрежи и физическата инфраструктура. Премахването да бъде 
извършено съгласно разпоредбата на същата наредба.“ 
 Кажете за какво повече да говорим.? 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз се замислих и върху думите на г-н Черкезов. Да, наистина ние им дадохме, сега 
кои гласуваха, кои не – няма значение, но ние им дадохме право да си направят ПУП. 
Въпроса им друг обаче, ние тогава не им дадохме право да влязат в града, да си направят 
офиси и да почнат да си събират абонати и т. н. Ние им дадохме право да започнат процедура 
по надлежния ред, законно установен. Те обаче, не ни уважиха до край и сега вече си вкарват 
това нещо, те вече си имат абонати, имат си всичко, разбрахме как стига сигнала до тука, че 
за нас стига незаконно и сега ние с нашия акт гласувайки, че одобряваме този ПУП ние 
заличаваме всичко, което те незаконно са направили. Благодаря.  
Николай Черкезов – общински съветник 
 Да взема отношение. До колкото юриста на общината каза, с нашия акт не заличаваме 
нищо незаконно, което са правили. Аз му вярвам. След като незаконно са влезли в Попово, 
защо не ги изгоним? Защото явно влизането в Попово, офиси и вътрешно градската мрежа не 
ни питат нас, защото не ние решаваме въпроса. Направили са го законно или не, както каза г-
н Гецов за полагане на кабели по високите сгради, ами има си институции, ако са незаконни 
– да ги махнат. Пак казвам – всичко незаконно трябва да бъдем твърди към него. От къде 
влиза кабела в Попово, тоест сигнала в Попово не знам, не съм абонат на мрежата, поне имам 
някакъв спомен, че бяха наели кабел на БТК да прекарват сигнала поне в началото, мисля, че 
някой от фирмата в последните заседания го беше казал, може и да бъркам като информация 
непотвърдена. Но в крайна сметка с искането за ПУП се спазва ЗУТ, процедура, искат да 
направят нещо, правят, питат ни, правят планове, съгласуват ги с всички останали, а това е 
същността на докладната. Пак казвам, ако в момента има нещо незаконно, още по-твърдо да 
го махнем. Ама да спрем и законните строежи ли тогава? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, колеги, явно има доста разнопосочни мнения по тази докладна. Честно казано и 
аз се двоумя какво точно да направя, всички Вие се двоумите, но така или иначе след всички 
дебати ние трябва да излезем с някакво решение и становище по тази точка. Има логика и в 
двете. Явно има неуважение, към институцията, към нас като ОбС с решение, към Кмета 
като ръководител, който е издал няколко заповеди, продължават си, виждаме че има вече има 
сигнал, аз също не съм абонат на мрежата, но явно има сигнал. Но от друга страна Черкезов 
също е прав – те са си спазили изискванията, съгласувани са всички, не знам с какви 
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основания към този момент можем да им отхвърлим ПУП. Няма да имаме основания и това 
нещо ако влезе в Административен съд ще падне. Г-н Добрев, заповядайте. 
Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Само, докато течаха дебатите извършихме проверка. Конкретната преписка за улица 
„Освобождение“, която г-н Гецов каза по нея е изпратен сигнал до нас и Прокуратурата. 
Прокуратурата е изпратила преписката до Комисията за регулиране на съобщенията и 
Комисията за регулиране на съобщенията е изпратила преписката до нас. Точно, конкретно и 
ясно. Каквото Общинска администрация е в нейните правомощия, смея да твърдя, че го е 
направила. Точно тази заповед, която цитира г-н Гецов, точно същата заповед, кабела, 
преписката и приобщена, защото този кабел е захванат към дълго трасе и точно за тази 
заповед става въпрос, че тя в момента се намира на ниво Административен съд да се решава. 
А относно някои от кабелите в града, да това  нали пак някои от нещата, които вметнахте 
имат сключени договори с ЕНЕРГО ПРО, имат сключени договори с БТК, новият закон им 
позволява да го направят това без да уведомят Общината. Общината бива уведомена едва, 
когато тази мрежа е изградена. Просто се искат позволенията на собствениците на 
физическата инфраструктура, каквито са шахтите примерно. От там нататък има някои от 
кабелите им, които са действително законно положени, други от кабелите са незаконно 
положени. За тези кабели, които са незаконно положени текат преписки за тяхното 
премахване. Но ние няма как да забраним на някой да обжалва.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Добрев. Спасяването на давещия е дело на самия давещ се, така ли 
беше? Заповядайте г-н Витанов. 
Валентин Витанов – общински съветник 
 Ясно е, че нещата ще тръгнат като се лишим от честолюбието си най-вероятно ще има 
един оператор. Какво ще правим с втория оператор. Това означава, че две фирми трябва да се 
явят в общината и да има дейност. Едни и същи хора, предполагам са? Въпроса е какво ще 
правим с втората фирма, която явно я направиха за да избягат от проблемите с първата 
фирма? 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Господин Витанов, дайте да ги оставим всеки да си решава проблемите, всеки знае за 
какво има една, две фирми, той си е направил бизнес плана. В момента ние разсъждаваме до 
колко е законово и до колко ние можем да влияем на този процес. Колеги, аз предлагам да 
прекратим дискусията, наистина много я разводнихме. Г-н Дончев, последно наистина, 
заповядайте. 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Чуха се доста така разнопосочни мнения относно тези две точки, които ще гласуваме. 
Сега ние дадохме разрешение да изготвят ПУП, те да го съгласуват с когото е необходимо, 
явно са направили това и сега ние днес се чудим дали да им дадем разрешение или да не им 
дадем разрешение. Аз, лично смятам да подкрепя тази докладна. За мен тяхното поведение е 
наистина доста арогантно. Явно не ни зачитат, но същевременно и г-н Добрев каза, че има 
подадени сигнали до Прокуратурата за това, което те са направили нередно. Нека 
Прокуратурата да каже дали е така или не. А пък ние да си вземем нашето решение, който 
както сам е решил. Благодаря. Предлагам да прекратим дебатите. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

И аз благодаря. Така, колеги, прекратяваме дебатите, отделихме половин час на тази 
точка, която така явно предизвика доста интерес. Подлагам на гласуване. Гласуването по 
тази точка е явно. Аз прочетох доколкото си спомням проекта за решение по т. 8. Така, че 
който е съгласен с така направеното предложение за решение по тази точка, да подкрепим 
решението по този точка, моля да гласува: 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
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ЗА    -   18 
   ПРОТИВ   -     5, 6 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     3 , 4 
 
Прегласуваме, защото нещо се получи: 
 
Гласуваме ЗА: 
 

ЗА    -   19 
   ПРОТИВ   -     6 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4 
 
Решението се приема ! 
 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 449                               
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  

Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 
            1.Общински съвет гр. Попово одобрява проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„НЕТУОРКС – БЪЛГАРИЯ” ЕООД на територията на Община Попово.                                                  
           2.Възлага на Кмета на община Попово да извърши последващите, съгласно Закона             
действия. 

 
 
Тъй като всички дебати бяха и по двете точки. Съгласни ли сте? Иска ли по 9 точка да 

каже нещо допълнително? Ние изслушахме комисиите. Иска ли някой да каже нещо по 9 
точка.  

Да, заповядайте имате право на обяснение на отрицателен вот. 
Драгимир Петров – общински съветник 
 Уважаеми господин Председател и колеги, просто искам да се изкажа за отрицателен 
вот. Знам че и без нас те пак ще прекарат, те са го и прекарали. Това е лошото. Аз гласувах 
отрицателен вот, защото погазват наше решение. Не може така да продължава. Те се 
подиграват с нас и аз се чувствам унизен и за това гласувах против. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, давам думата по 9 точка. Дебатите бяха почти общи, но ако някой нещо желае 
да каже по 9-та точка, касаеща отново ПУП, но за другата фирма, за НЕТБОКС, заповядайте, 
има ли някой желаещ. Тогава, само да прочета предложението за решение:  
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал .2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  ,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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            1.Общински съвет гр.Попово одобрява проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„НЕТБОКС” ЕООД на територията на Община Попово.                                                  
           2.Възлага на Кмета на община Попово да извърши последващите, съгласно Закона             
действия. 
 
 
Който е съгласен, моля да гласува.  
 
 ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   18 
ПРОТИВ   -     5 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -      4 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 450  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал .2 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ  ,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

            1.Общински съвет гр.Попово одобрява проект за Подробен устройствен план – 
Парцеларен план на подземна оптична мрежа за електронни съобщения за нуждите на 
„НЕТБОКС” ЕООД на територията на Община Попово.                                                  
           2.Възлага на Кмета на община Попово да извърши последващите, съгласно Закона             
действия. 
 
 
Преминаваме към работа по десета  точка от Дневния ред.  
10. Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово за извършване на авансово 
плащане по проект: №: BG05M9OP001-2.010-0603 „Развитие на социалното 
предприемачество в Община Попово”, по процедура: BG05M9OP001-2.010 „Развитие на 
социалното предприемачество” на ОП „РЧР” 2014 -2020. 

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

Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник 

Нашата комисия на редовно заседание с три гласа ЗА, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 0 
против подкрепя проекта за стане решение. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 
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На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  и Договор № 
BG05M9OP001-2.010-0603-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 
предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Попово да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и 
социалната политика,  в  размер  на  56 448 лв. (петдесет и шест хиляди четиристотин 
четирдесет и осем лева),  за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.010-0603-С01,  сключен между Община Попово и Министерството 
на труда и социалната политика; 
 
  

Колеги, въпроси? Имаме ли въпроси? Не виждам. Всичко е изяснено в комисиите. В 
такъв случай преминаваме към гласуване по тази точка. Гласуването е поименно. Така, че 
гласуваме: 

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

ЗА    -   24 
ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
  
РЕШЕНИЕТО  СЕ ПРИЕМА ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 451  
 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация,  и Договор № 
BG05M9OP001-2.010-0603-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното 
предприемачество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1.  Упълномощава  кмета  на  Община  Попово да  подпише  Запис  на заповед, без 
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и 
социалната политика,  в  размер  на  56 448 лв. (петдесет и шест хиляди четиристотин 
четирдесет и осем лева),  за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово 
плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.010-0603-С01,  сключен между Община Попово и Министерството 
на труда и социалната политика; 
 
 
Преминаваме към работа по единадесета  точка от Дневния ред.  
11. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Стратегията за  водено 
от общностите местно развитие на Сдружение „Местна инициативна група-Попово”. 

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
Румен Димитров – общински съветник 
 С четири  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  
 С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение да стане решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник 
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Нашата комисия на редовно заседание с пет гласа ЗА, нула ПРОТИВ, нула 
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, подкрепя проекта за стане решение. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка има в следния вид: 
 
 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 6  и т. 10 и във връзка с чл. 20 от ЗМСМА  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Декларира, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряване на енергийната 
ефективност  по проекта отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на 
Община Попово. 
 
 
 Въпроси? Имаме ли въпроси? Нямаме. Преминаваме към гласуване в такъв случай. 
Гласуването е явно. 
 
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

ЗА    -   20 
ПРОТИВ   -     0 

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

РЕШЕНИЕ № 452        
 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 6  и т. 10 и във връзка с чл. 20 от ЗМСМА  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Декларира, че дейностите, свързани с инвестиции за подобряване на енергийната 
ефективност  по проекта отговарят на общинската програма за енергийна ефективност на 
Община Попово. 

 
 

Преминаваме към работа по дванадесета  точка от Дневния ред.  
12.Приемане на решение за именуване на Дом на културата гр.Попово-сграда с 
идентификатор 57649.503.2136.3 по кад. карта 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 
 С четири  гласа ЗА  нашата комисия подкрепя проекта за решение да стане решение. 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Нашата комисия на редовно заседание с три гласа ЗА, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула 
ПРОТИВ подкрепя проекта за решение да стане решение.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 
вероизповедания, младежта и спорта“. 
Илиян Станчев -  общински съветник 
 С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.   
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка е следното:  
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 предл. последно от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  ,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет град Попово именува Дом на културата гр.Попово-сграда с 
идентификатор 57649.503.2136.3 по кад. карта на гр. Попово в Дом на културата 
„Димо Коларов” гр. Попово. 

 
 
 Знаете, колеги, че това е отдавнашно предложение, включително и на доста от 
участниците, които са в кинофестивала, така че имате думата за коментари. Г-жо Габровска, 
заповядайте. 
Петранка Габровска – общински съветник 
 Вземам думата уважаеми съветници, защото съм от началото на създаването на този 
фестивал до сега. Искам да Ви кажа първо като информация, че Кинофестивал за 
операторско майсторство в Европа има три такива фестивала. Това е в Полша, Битоля – 
Македония и третия е в Попово. Всички други фестивали, които се провеждат в България, те 
не са толкова много във Варна и Пловдив са не за операторско, а за всички жанрове – за 
оператори, за режисьори, дори и за гримьори и т. н. Но нашият е за операторско майсторство. 
Повода е, тъй като доайена в българското кино, най-големият български кинооператор е 
родом от град Попово – това е Димо Коларов. Второто нещо – вземайки решение за 
създаването на този фестивал ние получихме пълната подкрепа на Министерството на 
културата, Националния филмов център, Съюза на филмовите дейци, цялата гилдия, в която 
влизат оператори, гилдия режисьори, продуценти и т. н. И още повече искам да Ви кажа, че 
вече се утвърди като национален и вече е известен не само в нашата страна, а е известен в 
почти всички европейски страни. Кое ми дава право да говоря това? Защото на таз 
годишното издание на фестивала сами пожелаха хора, които отдавна искат да участват в 
нашия кинофестивал и тази година той е международен. Аз мисля, че няма повече какво да 
говоря, защото Димо Коларов и Рангел Вълчанов – режисьор, това са доайените на 
българското кино, създали най-хубавите български филми, които остават за винаги. И Козия 
рог, който се изкупи от всякъде и Капитан Петко, всички филми, които се гледаха как да 
кажа от почти всички граждани на България това са дело на тези двама и най-вече на нашия 
оператор Димо Коларов, който има над 60 филма и т.н. Това Ви го казвам, понеже чух, че 
някои са имали въпроси и допълвам – когато ние с директора на Музея Пламен Събев 
решихме да съставим по-точно една книга за Димо Коларов, ние имахме възможност да се 
срещнем със стотици хора и вярвайте, че нямаше човек, който да не се усмихне и да не да не 
почне да говори от сърце за бате Димо, той е бил сърце, ако Вие тази книга Ви попадне 
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прочетете, там директно сме записвали и неговото интервю и всеки голям и режисьор и 
продуцент се изказва за неговото творчество и всички го боготворят. И даже много пъти са 
ни питали защо до сега не сме предприели това и аз считам, че нашият Дом на културата, в 
който се провежда този кинофестивал, аз така си мисля, че отдавна трябваше да носи името 
на този велик наш съгражданин. Дори когато бяхме на един фестивал в град Ниш и там 
официално съобщиха, че на Димо Коларов на фестивала има представители на Общината, 
където той е роден. Димо Коларов е изключителен за мен човек, само това, че каквото е 
притежавал, той предоставя на кинодейците за развитието, не е искал нищо от това, което 
има.  
 Няма повече какво да говоря, мога само да Ви кажа, че тази година имаме над 30 
филма, 33, от които 8 международни и още нещо, че нашия кинофестивал основни спонсори, 
генералния ни спонсор е от София. Това значи, че ние поне как да Ви кажа, поне от това 
което имаме събрани до сега 50% и повече са от София спонсорите ни. И всичко това, което 
сме постигнали и сме се прочули и да дискутираме дали трябва или не трябва – Вие решете.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви г-жо Габровска. Г-н Дончев, заповядайте. 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Аз също искам да изкажа благодарността си към хората, които са от началото, от 
създаването на този фестивал, до днес. Сами чухме, че такива фестивали има три в Европа, 
става дума не за България, а за Европа, става дума за операторско майсторство. Вече 33 
филма, от които 8 международни. Смятам, че ние по принцип българите сме много склонни 
да побългарачваме нещата и да не отдаваме заслуженото на хората, които се трудят, които 
остават в страни, за да може да го има този фестивал днес, така че моите адмирации и 
поздравления за успеха, който постигнахте колеги. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря г-н Дончев. Г-н Димитров. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми колеги, аз смятам, че тук не говорим за фестивала, а говорим за Дома на 
културата, за сградата. За нас като го коментирахме това нещо, и може би щяхме да бъдем 
убедителни, ако бяхте ни поканили, а не пак да се капсулирате определени хора, но няма 
значение това. За нас е по-нормално кинофестивала да се казва Димо Коларов, защото утре 
някой ще направи този кинофестивал в Читалището, примерно казвам. И какъв е ефекта, че 
сме кръстили тази сграда Димо Коларов. То е нормално кинофестивала да се казва Димо 
Коларов, а пък където иска да се прави. Дали  ще се прави в Дома на Културата, дали ще се 
прави в тази стая, дали ще се прави в Читалището, няма никакво значение. Но това бихме Ви 
го казали, ако бяхте поискали от нас мнение, а не да се капсулирате по определен партиен 
принцип. Вие го направихте сега така. Но въпреки всичко аз в началото на тази сесия казах, 
че ние сме подали ръка и каквото трябва да го правим, ще го правим в последната една 
година. Благодаря.  
Петранка Габровска – общински съветник 

Г-н Димитров, имате известно право, това да го имате, но ние имаме като утвърдено, 
че Златното око, което още в начало беше решено, но на всички, плакета, който се дава за 
цялостно творчество, на всички пише – Златното око в памет на големия Димо Коларов. На 
всички рекламни материали и на всички награди. Това трябва да си признаем, че просто не 
сме мислили. И всички наши гости от София и други като видят Дом на културата питат, ами 
защо не сте го кръстили и други са ни подсказвали, пък и  ние самите сме имали това и какво 
да кажа, то е в памет на Димо Коларов и се пише навсякъде – в памет на Димо Коларов. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря Ви г-жо Габровска. Г-н Джамбазов. 
Никола Джамбазов – общински съветник 
 Дами и господа общински съветници, г-н Председател, колегата Димитров е прав, 
както г-жа Габровска също е права. Всяко едно от съсловията, олицитворяващи, формиращи 
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културния живот на Попово би било гордо тази сграда да носи името на представител на това 
съсловие. А не подхождам с чувство на малоуважаване на значението, наследството и 
таланта на големия Димо Коларов, нито с малоуважаване дейността на г-жа Габровска, или 
на инициативния комитет, на фестивала Златното око, но подхождам със справедливост и 
съпричастност към всички други културни дейци в община Попово. За мен Дом на културата 
е достатъчно изчерпателно наименование поставящо на равни начала абсолютно всички 
културни кръгове, аспекти в град Попово. Така, че съгласен съм с г-н Кънев, ако искате по 
някакъв друг начин да го увековечим Димо Коларов, но Дом на културата е най-правилното 
име за тази сграда. Благодаря. Няма нужда от пояснение за Димо Коларов. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Джамбазов. Има ли други желаещи да изкажат мнение? 
Петранка Габровска – общински съветник 
 Моля Ви само за едно изречение. Читалищата също са Дом на културата, само че в 
България им казваме Читалища. Няма Читалище, което да няма име и да няма година, кога е 
създадено. Също много рядко, аз почти не познавам Дом на културата да не носи някакво 
име. Не мисля, че това е някаква голяма грешка, колега. Така, че ето Читалище Попово „Св. 
Св. Кирил и Методий- 18…“, това се държи даже, ако не изпишем годината някъде ни правят 
забележки. Така, че не мисля, че някаква голяма грешка е това, напротив. Благодаря и се 
извинявам. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Други желаещи да се изкажат? Мисля, че чухме две различни становища. Всеки ще 
прецени сам за себе си как би могъл и как би трябвало да гласува. Колеги, ако няма други, 
поставям на гласуване проекта за решение по тази точка. Който е съгласен, моля да гласува.  
 
 ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   22 
ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 
  
Решението се приема !  
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 453          
 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 18 предл. последно от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  ,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет град Попово именува Дом на културата гр.Попово-сграда с 
идентификатор 57649.503.2136.3 по кад. карта на гр. Попово в Дом на културата 
„Димо Коларов” гр. Попово. 

 
 
 
Преминаваме към работа по тринадесета  точка от Дневния ред.  
13.Попълване списъка за съдебни заседатели към Окръжен съд Търговище за мандат 
2019 – 2022 година. 
 Давам думата на г-н Гецов. Г-н Гецов, бихте могли да ни уведомите какво се случи. 
Вие бяхте председател на Комисията, която продължава да действа до този момент.  
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Гецо Гецов – общински съветник 
 Комисията, във връзка с дадения ни допълнителен едномесечен срок се постара да 
намери подходящи кандидати и да представи на Вашето внимание трима кандидати за 
съдебни заседатели към Окръжния съд. Искам да Ви кажа, аз и миналия път казах, че това е 
много отговорна задача, но хората се въздържат главно поради финансовата страна на 
въпроса, тъй като заседателите в Окръжния съд, знаете ходят, пътуват до Търговище. 
Именно това ги притесняваше, но така или иначе, мисля, че хората, които комисията успя да 
убеди да кандидатстват са достойни и могат достойно да представят нашата община като 
съдебни заседатели в Окръжния съд. Хора с авторитет и доказани със своите качества в 
обществото. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Гецов, включително и за старанието, наистина той положи доста 
усилия, за да може да убеди тези хора. Знаете, че ние един път направихме процедура – там 
беше само един желаещ. Сега успяхме да убедим още трима човека, то наистина се получи 
като убеждаване, защото финансова заинтересованост явно няма, но по-скоро надделя у тях 
така чувството на дълг и за това те се съгласиха. Така, че прочитам проекта за решение по 
тази точка:  
 

На основание чл. 50 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 68е от Закона за 
съдебната власт и във връзка с Решение №401 по Протокол №31/26.04.2018г. на 
Общински съвет – Попово,,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

1. Общински съвет гр. Попово одобрява кандидатите за съдебни заседатели  към 
Окръжен съд Търговище за мандат 2019-2022г., като попълва списъка на съдебните 
заседатели със: 

 Стела Русева Добрева;  
 Кръстинка Йорданова Железова;   
 Димитър Михайлов Димитров. 

 
     2. Предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Варна       
посочените в т.1 от настоящото решение лица. 
 
 
 
 Колеги, имате ли въпроси? Имаме ли въпроси? Не виждам. В такъв случай подлагам 
на гласуване. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да 
гласува.  
 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   25 
ПРОТИВ   -     0 

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

РЕШЕНИЕ № 454          
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На основание чл. 50 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и чл. 68е от Закона за 
съдебната власт и във връзка с Решение №401 по Протокол №31/26.04.2018г. на 
Общински съвет – Попово,,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

2. Общински съвет гр. Попово одобрява кандидатите за съдебни заседатели  към 
Окръжен съд Търговище за мандат 2019-2022г., като попълва списъка на съдебните 
заседатели със: 

 Стела Русева Добрева;  
 Кръстинка Йорданова Железова;   
 Димитър Михайлов Димитров. 

 
     2. Предлага за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Варна       
посочените в т.1 от настоящото решение лица. 
 
 
Преминаваме към работа по четиринадесета  точка от Дневния ред.  
14. Упълномощаване на представител на Община Попово за участие в извънредно общо 
събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – 
Търговище“ АД. 

Това е извънредната точка. Тук комисии не са го разглеждали. Знаете имаме една 
традиция, която надявам се и този път да спазим.  

Предложението по тази точка е: 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ,  

Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 
**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, 
заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на извънредно 
общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.10.2018 г. от 10.00 часа в сградата 
на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на Изпълнителния директор /при липса 
на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 02.11.2018 г. от 10:00 часа 
на същото място при същия дневен ред/ и гласува с всички притежавани от Община Попово 
акции по точката от дневния ред: 

1. Утвърждаване на образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – 
проект на Решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по 
чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество. 
 
 Въпроси? Ако нямаме въпроси, моля да гласуваме. Който е ЗА, гласуването е 
поименно: 
 
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 
 1. Бойко Радев Атанасов    ОТСЪСТВА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА  
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
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 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА    
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА    
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА        
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ЗА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА   
 27. Тихомир Йорданов Марков   ОТСЪСТВА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА  

 
ЗА    -   27 
ПРОТИВ   -     0 

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

РЕШЕНИЕ № 455          
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във връзка с чл. 226 от ТЗ,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

Общински съвет Попово упълномощава инж. Милена Божанова Иванова с ЕГН 
**********, с постоянен адрес гр. Попово, обл. Търговище, ул. „Димитър Благоев” № 45, 
заемаща длъжността Заместник-кмет на Община Попово, да я представлява на извънредно 
общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 19.10.2018 г. от 10.00 часа в сградата 
на „МБАЛ - Търговище” АД, кв. „Запад“, в кабинета на Изпълнителния директор /при липса 
на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се проведе на 02.11.2018 г. от 10:00 часа 
на същото място при същия дневен ред/ и гласува с всички притежавани от Община Попово 
акции по точката от дневния ред: 

1. Утвърждаване на образец на декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – 
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проект на Решение: Общото събрание на акционерите утвърждава образец на декларация по 
чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество. 
 
Преминаваме към работа по петнадесета  точка от Дневния ред.  
15.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 25 юли до 25 септември в 
Общинска администрация са постъпили 30 молби на граждани от Община Попово за 
отпускане на еднократна финансова помощ. След тяхното разглеждане, комисията предлага 
да вземем следното решение:  
 
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Асие Айшова Юмерова   - 200 лева 
2. Симеон Младенов Симеонов  - 200 лева 
3. Силвия Боянова Борисова  - 150 лева 
4. Емра Михайлов Филипов   - 300 лева 
5. Ралица Иванова Русева   - 200 лева 
6. Белчин Илиев Харизанов   - 150 лева 
7. Фетие Мехмедова Хасанова  - 100 лева 
8. Галиме Тефикова Насуфова  - 150 лева 
9. Арслан Юсеинов Сеинов   - 200 лева 
10. Стефан Петров Димитров  - 100 лева 
11. Здравко Милушев Илиев   - 100 лева 
12. Андрей Георгиев Аспарухов  - 200 лева 
13. Мария Петкова Бъчварова  - 250 лева 

 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Юлияна Станиславова Апостолова 
2. Галина Стефанова Георгиева 
3. Ивайло Стоянов Храниславов 
4. Огнян Кънчев Пантов 
5. Ниази Рамаданов Салиев 
6. Зоя Милкова Колева 
7. Салие Абилова Ибрямова 
8. Румяна Иванова Енчева 
9. Николай Недев Велчев 
10. Емине Фейзулова Османова 
11. Абибе Юсменова Велиева  
12. Анита Александрова Тотова 
13. Ивелина Грозданова Рачева 
14. Георги Стоянов Георгиев 
15. Мара Кирилова Андреева 

 
ІІІ. За доуточняване 
 

1. Иван Йорданов Русев 
2. Вера Асенова Йорданова 



 

50 
 

 
Сумата, която предлагаме за разпределение на тази сесия е 2300 лева. 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Благодаря г-жо Колева,    

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    -   25 
ПРОТИВ   -     0 

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

РЕШЕНИЕ № 456       
      

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. Асие Айшова Юмерова   - 200 лева 
2. Симеон Младенов Симеонов  - 200 лева 
3. Силвия Боянова Борисова  - 150 лева 
4. Емра Михайлов Филипов   - 300 лева 
5. Ралица Иванова Русева   - 200 лева 
6. Белчин Илиев Харизанов   - 150 лева 
7. Фетие Мехмедова Хасанова  - 100 лева 
8. Галиме Тефикова Насуфова  - 150 лева 
9. Арслан Юсеинов Сеинов   - 200 лева 
10. Стефан Петров Димитров  - 100 лева 
11. Здравко Милушев Илиев   - 100 лева 
12. Андрей Георгиев Аспарухов  - 200 лева 
13. Мария Петкова Бъчварова  - 250 лева 

 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Юлияна Станиславова Апостолова 
2. Галина Стефанова Георгиева 
3. Ивайло Стоянов Храниславов 
4. Огнян Кънчев Пантов 
5. Ниази Рамаданов Салиев 
6. Зоя Милкова Колева 
7. Салие Абилова Ибрямова 
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8. Румяна Иванова Енчева 
9. Николай Недев Велчев 
10. Емине Фейзулова Османова 
11. Абибе Юсменова Велиева  
12. Анита Александрова Тотова 
13. Ивелина Грозданова Рачева 
14. Георги Стоянов Георгиев 
15. Мара Кирилова Андреева 

 
ІІІ. За доуточняване 
 

1. Иван Йорданов Русев 
2. Вера Асенова Йорданова 

 
 
Преминаваме към работа по шестнадесета  точка от Дневния ред.  
16.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 Колеги, има постъпили доста питания. Имаме от г-н Кънев едно, от г-н Дончев – още 
едно, мисля, че още едно трябваше да има, но не го виждам тук. И всичките са до г-н Кмета, 
но тъй като той отсъства на тях ще бъде отговорено на следващата сесия. Няма как да бъде 
отговорено в момента. Други питания към този момент писмени няма постъпили.  
 Г-н Витанов имаше нещо. Заповядайте г-н Витанов. 
Валентин Витанов – общински съветник 
 Уважаеми колеги, представители на администрацията, които останаха, преди три 
месеца бях отправил едно питане във връзка с едно дърво, което много пречи на транспорта 
по ул. „Марко Николов“. Не само мерки не са взети, а стана още по-лошо, защото дървото 
вече се изтегли на средата на шосето и се получи просто място за видимост и в лява и в дясна 
посока. Ако се пусне от дясно движение, човека, който минава стига до средата на шосето, 
оглежда се и чак тогава преминава, без да обръща внимание в някои случаи от възрастните 
хора, които пък от ляво ни бягат от колите. Много бързо трябва да се отсече половината част 
от това дърво, което да се разкрие всъщност цялото шосе. Преди три месеца беше това нещо 
и още повече наложителното е, че градината ще бъде ресурсен център най-вече за деца със 
специални потребности, които пък още повече ще се получи такава обстановка. В най-близки 
срокове – дали 60-70 човека в общината, които да се занимават с тоя вид. Това е. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Витанов, разбрах Ви-. Г-н Трифонов, той е тук, слуша, мисля че ще бъде решен този 
въпрос в най-кратък период, той е в неговия ресьор.  
 Искам само да предупредя преди да дам думата на г-н Димитров, че имам няколко много 
важни съобщения, които касаят всички. Да не стане така да си тръгнете колеги, свързано е с 
последна точка, където искам да съобщя някои неща свързани с организацията и работата на 
ОбС, така че много Ви моля да изслушаме г-н Димитров и накрая да останете още малко време, в 
което аз ще Ви запозная с някои неща по отношение на организацията. Г-н Димитров, 
заповядайте. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Благодаря г-н Председател. Аз искам да запозная колегите с един отговор на зам. 
министър Деница Николова, която е ръководител на Управляващия орган на ОП Региони в 
растеж. Понеже бях много пъти упрекван от колеги, общински съветници, мога да ги нарека и с 
имената им – г-н Дончо Дончев и г-н Йордан Костов и искам да Ви зачета този отговор, в който 
за мен има доста смущаващи неща за самото саниране. Значи … 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Може ли само определени неща, да не е целия  
Димитър Димитров – общински съветник 
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 Да, да, точно така. Значи, по определение на процедурата за подбор на жилищни сгради, с 
които да бъдат сключени проектните предложения, Управляващия орган е дал указания. 
Указанията са спазени, като са подадени 42 броя заявления – с оценка ДА са 28 броя. 14 броя са 
получили оценка НЕ. От прегледа на предоставените протоколи по оценката на обектите са 
избирани по реда на техните подавания към Общината като отговарящите на изисквания проекти 
са класирани на принципа, значи това е принцип, който нашата Община е приела – първи 
подаден, първи оценен и включен – до изчерпване на финансовия ресурс предвиден по  
процедурата за община Попово. Може би за това, аз не упреквам общинските служители, 
независимо, че съм говорил на тая тема, но е нормално те първи да знаят и евентуално да 
подадат, но няма значение това.  
 Сега, що се отнася обаче за проведените процедури за избор на подизпълнители по реда 
на обществените поръчки там нещата са по-други. Оказва се, че не съм само аз човека, който 
подава сигнали и Ви чета дословно: „С оглед на установените съмнения за нарушения на Закона 
за обществените поръчки има регистрирани още на предходен етап сигнали за нередност във 
връзка с възлагане на обществените поръчки за подобряване на енергийната ефективност в 
жилищни сгради както следва: сигнал № 191 относно открита процедура по ЗОП с предмет 
инженеринг проектиране и изпълнение на строително монтажни работи и упражняване на 
авторски надзор във връзка с този проект за подобряване на енергийна ефективност на 11 броя 
жилищни сгради в град Попово. По сигнала са установени нарушения на ЗОП изпълняващи 
предпоставките на нередност. Наложена е финансова корекция на бенефициента Община Попово 
в размер на 5% от разходите по всеки един от договорите с изпълнители по обособена позиция. 
Сигнал 253 относно открита процедура по ЗОП с предмет инженеринг проектиране и изпълнение 
на строително монтажни работи и упражняване във връзка с обособена позиция 6 прекратена. В 
сигнал 253 е включен обект ул. „Каломенска“ 8-10, обособена позиция № 2 в обществената 
поръчка, на който се обръща внимание на и по моя сигнал вече, по сигнала са установени 
нарушения ЗОП изпълняващи предпоставките и е регистрирана нередност. Наложена е 
финансова корекция на бенефициента Община Попово в размер на 5 % от разходите по всеки от 
договорите с изпълнителите. Сигнал 347 относно открита процедура инженеринг /няма да го 
чета.. проектиране и т.н./ По сигнала са установени нарушения на ЗОТ изпълняващи 
предпоставките на нередност. Сигнала е в процедура по чл. 73 с предложение на Община Попово 
да бъде наложена финансова корекция в размер на 5 % от разходите по договорите по трите 
обособени позиции. „ 
 Значи ние в трите лота по 5 % , това са 15 % наложена финансова корекция. 8 123 хиляди 
лева са усвоените пари, което, че в момента на Община Попово се налага корекция от близо 
милион и двеста хиляди лева, което за мен е много притеснително. Общината ще трябва да води 
дела и да харчи пари сега за адвокатски хонорари, за да може да докаже правотата си или не. Но 
лошото е, че ако не спечели тези дела този милион и двеста хиляди лева ще остане да виси и ще 
трябва да го вадим от бюджета. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, аз само не можах да разбера, те са 5 % корекциите, защо ги натрупахте до 
15. 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Те са три лота. На всеки лот е по 5 %. Ето как са описани. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, не споря, не съм специалист, но мисля, че … 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Дано сте прав да са 5%, но те са 400 000, значи ако и те Ви се виждат малко.. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Не, не, аз не казвам това въобще, благодаря за сигнала. Просто казвам, че неправилно 
калкулирате, натрупвате, мисля, че в такъв случай не трябва да стават 15 %. 
Димитър Димитров – общински съветник 
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 В такъв случай ще помоля г-н Дончев да ми се извини. Значи не само аз подавам сигнали. 
Гражданите на Попово са се събудили и така са явно много активни в тая посока. Благодаря.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Дончев, заповядайте. 
Дончо Дончев – общински съветник 
 Благодаря Ви г-н Председател, уважаеми колеги, нека да не забравяме, че за 
получаването на корекции една от причината е  подаването на сигнали, след които започват 
проверки, изпускат се срокове и от там има тези несъответствия, така че хората, които 
подават сигналите, след като се извърши проверката също трябва да си поемат отговорността 
по повод на това, което казва г-н Димитров. Благодаря Ви. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, благодаря Ви. Г-н Петров, заповядайте. 
Драгомир Петров – общински съветник 
 Ами, аз имах да питам нещо, ама може би към Кмета и ако знае г-н Трифонов. А бе, 
имаме сигнали за нашата улица „Болнична“. Вече седи пет месеца табелата пък не се почва. 
Идва зима и хората са притеснени в калта ли ще я правят. И ме питат, викат задай въпроса, 
какво става, зимата идва, пролетта още беше табелата сложена, пък изпълнител ли чакаме, 
какво става, така и не можаха да разберат ? 
Тихомир Трифонов – директор на дирекция „Местно развитие и култура“ при Община 
Попово 
 Тъй като ме споменахте, само ще отговоря, че е разкрита процедурата и си вървят 
процедурите по същия начин, по ЗОП, върви обявяването, ще се стигне до изпълнител, има 
срокове. Вие знаете, че тия които се явяват голяма част след това пишат сигнали. Има 
фирми, които са така наречените адвокатски фирми, които нямат нищо общо със 
строителството, те пък жалят всяка една стъпка, защото не са те или идват и рекетират 
строителите. В този процес, в процедура по обществените поръчки за избор на изпълнител е 
в момента. Всички искани документи от Управляващия орган от наша страна са подадени, но 
си има срокове по ЗОП. За да имате представа с какви срокове се движат тези обществени 
поръчки, вчера излезе заповед на кмета, с която се назначава комисия за организация на 
обществена поръчка по сметосъбиране, която ще излезе, ако няма обструкции в най-добрия 
случай февруари месец. Просто такива са сроковете. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Трифонов. Сега, колеги, да се съсредоточим малко върху работата на 
Общинския съвет. В тази точка ще ми позволите аз да бъда малко обяснителен. 
 Всички знаете, че беше приет наскоро, макар и не толкова скоро един така наречен 
Закон за съхранение и опазване на личната информация. В тази връзка както Вие сте се 
сблъскали в обществения живот и във всички останали сфери трябва да бъдат предприети 
действия, които да защитават личните данни, с които се оперира включително и при нас, 
въпреки, че ние сме обществена институция. При нас ние също оперираме с лични данни. В 
тази връзка е направена една процедура и така едно запознаване, което на всеки един беше 
сложено пред Вас на банките, какво е задължението и какво трябва да се изпълнява от нас 
като общински съветници във връзка с опазването на личните данни. Всичките неща, за да 
бъде удостоверено, че Вие сте запознати с тези неща беше сложено и едно Споразумение за 
конфиденциалност при обработка на лични данни, което всеки един от Вас трябва да прочете 
внимателно, да го попълни и да го подпише, след което да го остави на Нели Здравкова 
срещу подпис. Тук някои от Вас са се разписали  на този списък, който тръгна без да го 
предаде това нещо. Така, че много моля преди да излезете от тук всички тези, които не са 
подписали такава бланка – Споразумение няма да имат право да получат на следващата 
сесия данните за сесия.  
 Още нещо свързано с получаване на данните. Всички ние, които получаваме данни, 
свързани с лични данни, получаваме преписки и докладни в които има лични данни сме 
задължени да опазваме тези данни, нямаме право да ги излагаме на обществено достояние. 
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Трябва да бъдат опазени, включително и през имейлите, който ги получава. Данните, които 
ще бъдат изпратени, голяма част от тях наистина представляват лични данни и ще бъдат 
преценявани тук на място от тези членове на комисиите, които отговарят за това в Общината, 
най-вече юридическия отдел. Ще бъдат заличавани, ние ще можем да разполагаме само тук в 
сградата на Общината с тях, няма да имат право да бъдат изнасяни извън сградата на 
Общината. 
 Но ще помоля още веднъж повтарям всички Вие да попълните това Споразумение за 
конфиденциалност, да се запознаете с него и да го предадете на Нели Здравкова в момента на 
прекратяването на сесията. 
 Това е, едно от нещата, които бих желал да кажа. Второто от нещата, което бих желал 
да кажа е, че по настояване на г-жа Георгиева ще бъде сложена кутия за дарение, което е 
свързано с тези две малки деца, които се нуждаят от помощ Вики и Пеши. Моля да 
откликнем на нуждите на тези две деца. Знаете, че по много направления беше създадена 
такава кампания и отразена за да може да се съберат средства необходими за рехабилитация 
и за възстановяване на тези деца. Аз мисля, че всеки един от нас би могъл да направи едно 
пожертвование, макар и всеки според възможностите си, моля да бъде оставено в кутията 
естествено по желание някакви волни пожертвования.  
 Г-жо Георгиева, желаете ли нещо да кажете в тази връзка? 
Радияна Георгиева – общински съветник 
 Ами, не, само искам да допълня, че кутията евентуално да бъде оставена още известен 
период в Общината, десетина дни в ГРАО и десетина дни в Данъчна служба. Не знам по 
какъв ред става, трябва да попитаме и така, не е задължително днес всеки да остави. Кой 
когато има възможност, колкото има възможност, това е доброволен акт. Никой не е 
задължен с нищо. Това е. Искам да Ви благодаря на Вас, г-н Председател. 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, трябва да бъде уточнено поставянето със Секретаря на Общината. 
 И последно искам да дам думата на нашия колега Хюсеин Ибрямов. За съжаление 
трябва да ни каже нещо, което хич не е радващо, но е част от живота. 
 
Хюсеин Ибрямов – общински съветник 
 Благодаря Ви г-н Председател, че ми дадохте думата. Искам да Ви съобщя, че на 17 
септември 2018 г. загубихме един талант, едно младо момче, който беше ученик на 
Селскостопанския техникум на име Осман Ведатов Хасанов. При тежка катастрофа между 
селата Голямо Градище и с. Цар Асен след 23 дена борба за живот той не успя. Нека да 
отправим искрени съболезнования на семейството му и да го почетем с едноминутно 
мълчание.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, мисля, че колеги е логично, млад човек е, нека да го почетем с едноминутно 
мълчание:  
………………………………………………………………………………………………………. 
 Благодаря Ви, колеги! 
 
  

Още едно съобщение само последно. Във връзка с това, което коментирахме. На 29 и 
30 септември ще се проведе Национална фолклорна среща „Автентичност и съвремие“ под 
патронажа на Кмета на Община Попово. Всеки, който желае може да присъства. Програмата 
може да бъде открита при г-жа Габровска. От 10 часа е официалното откриване и който 
желае моля да заповяда.  
 
Петранка Габровска – общински съветник 
 Уважаеми съветници, искам да Ви кажа, предайте на Вашите семейства, за първи път 
правим такава Национална фолклорна среща, в която са подали заявления 225 заявки от цяла 
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България. Два дни тук ще бъде в Дома на културата с две сцени, с много атракции и почти 
най-добрите певци и изпълнители на народни песни и танцовото изкуство ще бъдат тук в 
Попово. Заповядайте два дни в Дома на културата и пред Дома на културата.  
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря. Закривам днешното заседание. Приятен ден Ви желая1 
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