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ПРОТОКОЛ    № 37 
 

  

 

 

Днес, 29.11.2018 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ТРИДЕСЕТ и СЕДМОТО  заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Моля за проверка на кворума.  

Уважаеми колеги, започваме днешното заседание ТРИДЕСЕТ и СЕДМО по ред.  

 На заседанието присъства зам. кмет Емел Расимова, Мариан Маринов, и 

представители на администрацията .   

Преди да започнем заседанието позволете ми да дам думата на Секретаря на 

Общинска избирателна комисия г-н Дамян Дамянов. 

Дамян Дамянов – секретар на ОИК Попово 
 Уважаеми общински съветници, уважаеми г-н Председател на ОбС, с решение 413 от 

19 ноември 2018 г. г-н Стоян Петров Попвеличков е обявен за избран за общински съветник 

в Община Попово, издигнат от ПП „АБВ“ в изборите за общински съветници и кметове в 

община Попово. За мен е удоволствие да връча удостоверението на г-н Попвеличков за 

избран общински съветник с пожелание за успешна работа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Колеги, моля станете. Г-н Попвеличков ще Ви помоля да повтаряте след  мен : 

 

“Заклевам се в името на Република България 

да спазвам Конституцията и законите на страната  

и във всичките си действия  

да се ръководя от интересите на гражданите от Община ПОПОВО  

и да работя за тяхното благоденствие” 

 

Благодаря Ви г-н Попвеличков и от наше и мое име Ви пожелавам наистина 

ползотворна работа. Моля, г-н Попвеличков да подпише клетвения лист и да заеме мястото си 

като общински съветник.  

 

Колеги, всички имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 6 

точки. 

 В законовия срок постъпиха още две докладни записки от кмета на Общината д-р 

Веселинов  

Относно : Поемане на ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен принос, 

в случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната ефективност 
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в 4 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна програма „Региони в 

растеж 2014-2020 г.“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“. 

 

И относно: Поемане на ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен 

принос, в случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната 

ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна програма „Региони в растеж 

2014-2020 г.“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“. 

 

Предлагам те да влязат като точки 6  и 7  в Дневния ред. 

 

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

 

Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     29 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 

Предложението се приема. 

 

 Предлагам на Вашето внимание Проекта за Дневен ред по който ще протече днешното 

заседание:  

 
1.Поемане на общински дълг от Община Попово.  
 
2.Допълване на списъка с обекти по чл. 1 ал. 2 т. 6 от ЗПСК към годишен план за 
приватизация за 2018 г.  
 

3.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище. 
 
4.Даване на предварителното съгласие на Общински съвет Попово за преминаване  на 
проектно трасе на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД паралелно на северния (магистрален ) газопровод до 
Българо сръбската граница“.  
 
5.Промяна в състава на Постоянни комисии. 
 
6. Поемане на ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен принос, в 
случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната 
ефективност в 4 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, процедура „Енергийна ефективност в 
периферните райони – 2“. 
 

7. Поемане на ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен принос, в 
случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната 
ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020 г.“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“. 
 
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
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 Колеги, който е съгласен с Дневния ред за днешното заседание, моля да гласува: 

 

Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     29 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 

Дневния ред се приема. 

 
Преминаваме към работа по първа точка. 
1.Поемане на общински дълг от Община Попово.  

Становище имат всички постоянни комисии. 

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 27-ти вторник,  в 12 часа в пълен 

състав. Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С три 

гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията подкрепя докладната записка. 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 
 Нашата комисия на  редовно заседание на нашата комисия  на 26 понеделник. от 13 

часа, в пълен състав 5 члена,  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 „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
Нашата комисия на редовно заседание на 27.11  от 16 часа заседава в пълен състав и с 

три гласа ЗА  и два 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 в силно намален състав с трима човека, които 

участваха в гласуването с един глас ЗА, един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един против  не приема  

проекта за решение да стане решение. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта“ 

Илиян Станчев -  общински съветник 
 Нашата комисия заседава вчера в 11.30 в пълен състав и с четири гласа ЗА и един  

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта да стане решение.    

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта по тази точка има следния вид: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 2 и чл. 4, т. 1, чл. 
13, 14 и 17 от ЗОД,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Попово да поеме общински дълг, при следните условия: 

1. Максимален размер на дълга – 1 100 000 /един милион и сто хиляди/ лева 

2. Валута на дълга – български лева /BGN/; 

3. Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен; 

4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи собствени приходи на Община Попово, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви 

от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и обща изравнителна субсидия на Община 

Попово по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси. 

5. Условията за погасяване: 

5.1. Срок на погасяване: 

- Окончателно погасяване – до 10 години, считано от датата на подписване на договора за 

кредит; 

- Начин на погасяване на главницата – до 120 равни месечни вноски, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване; 

5.2. Източници за погасяване –  собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от „а“ до 

„ж“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, 

б.“б“ от ЗПФ/; 

6. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други 

6.1. Максимален лихвен процент - годишна лихва в размер не повече от 3.5 % /три цяло и пет 

на сто/ за целия период на дълга; 

6.2. В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се 

олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 6.1. 

завишен с предложена от участниците надбавка. 

6.3. Такса, комисиони и други – до 0.05 % от размера на дълга. 

II. На основание чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг възлага на Кмета на Община 

Попово да проведе процедура за избор на кредитна институция, съгласно Наредбата за избор 

на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Попово по чл. 19 

от ЗОД, която да осигури необходимото финансиране; да подпише договора за кредит и 

договор за особен залог; както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. I. 

 

Приложение: 

Протокол от проведено публично обсъждане 

 

 Колеги, чухте предложението за решение по тази точка. Имате думата за въпроси по 

докладната. Г-н Димитров, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председателю, уважаема г-жо зам. Кмет, изправени сме пред поредната 

докладна за кредит, който общината ще тегли, което ние в нашата група коментирахме много 

дали е нормално. Първо ни прави впечатление, че вече във втора докладна се оправдаваме с 

това, че сме дали парите на МБАЛ Попово. Значи ли това, че трябва общинските съветници, 

които са гласували тези пари да се чувстват виновни от това нещо? И в момента ние нямаме 

нищо против да се правят улици в града, странно защо не са правени 28 години. Сега, точно 

преди избори тръгваме да теглиме кредити. Ние в момента правим интензивни срещи, ПП 

ГЕРБ по селата и трябва да Ви кажа, че хората никак не са очаровани с това което се случва с 

улиците в селата. Даже и централните им улици, снощи бяхме също в едно село, където 

хората казват – забравени сме от бога. И за това ние искаме да попитаме Общината през 2019 

година така смята ли в бюджета да заложи някакви средства за тия села? Защото мога да Ви 

ги изброя и то големи села, като почнете и от Садина, като почнете и Зараево, като почнете и 

Кардам, Водица, да не ги изброявам и други, Славяново и т. н. То е нещо страшно там. 

В същото време, хубаво ще асфалтираме в Попово, почнахме баш като падна снега, 

изкъртихме улиците, сега ще чакаме напролет вече. Но явно Общината ще каже, ми то 
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имаше процедури, и трябваше да ги спазим. Сигурно е така. Но хората и затова мърморят, 

защото блокирахме тук една улица „Генерал Баранов“, която просто ще си стои така.  

Та до кога ще продължаваме, преди няколко сесии казах, че в края на нашия мандат, 

така поспорихме с г-жа Божанова, сигурно ще направим 5-6 милиона. Аз познавам тука 

няколко човека, които се канят да се кандидатират за кметове – те дават ли си сметка какво 

ги очаква обаче с тези наши решения и с няколко милиона кредит към банките? Благодаря 

Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз не разбрах сега това коментар ли беше или въпрос? Помогнете ми г-н Димитров.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Догодина ще бъдат ли заложени средства за селата? За улиците и по селата? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 В Инвестиционната програма ли, къде да бъдат заложени? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Където искат да си ги залагат. И в Инвестиционната, и в Бюджета.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Бюджета, г-н Димитров, до колкото знам е на ОбС, той го одобрява. Ние решаваме 

къде ще бъдат изразходвани тези средства, така че не мисля, че проблема с изразходването 

на средствата за селата е на администрацията. Ние сме хората, които одобряваме 

изразходването на средства. И мисля, че инициативата трябва да излезе от нас, респективно 

от Вас. Ето, Вие казвате – дайте да дадем на селата, съответно намираме начин от къде да ги 

вземем и да ги дадем на селата.  

И аз в тази връзка мога да направя един коментар, извинявам се, че така вземам 

думата, но може би не трябва. Имаме въпрос, кой от Вас, г-н Маринов, Вие ли ще отговорите 

на въпроса – ще заложим ли, има ли възможност да заложим средства за ремонт на улици и 

пътища в селата? 

Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС 
Уважаеми дами и господа общински съветници, аз съм финансист по образование и 

само искам да коментирам с една сентенция в областта на финансите, че потребностите на 

всички са безкрайни, а ресурсите ни са оскъдни. В момента тече приемането на държавния 

бюджет. Ще ни бъдат спуснати параметрите, които са за Община Попово и ще влезем и ние 

администрацията в процедура по изготвяне на Бюджета за следващата година.  

 А проблема с рехабилитацията на уличната мрежа в селата, той стои отдавна на 

дневен ред, но по принцип нашите села не попадат в групата на финансиране по ОП „Селски  

райони, където ние не можем да кандидатстваме за финансиране там, тъй като са с малко 

население, не отговаряме на критерии, те поради тази причина ни отхвърлиха и няколко 

проекта, с които кандидатствахме за асфалтиране.  

Като ни бъде спусната бюджетната рамка ще бъде представен на Вашето внимание, 

бюджета за следващата година. Но при един основен ремонт на улици трябва да има 

задължително проектна готовност и да има разработени работни проекти. Следва ли, че при 

положение е неясен източника на финансиране, ние да започнем да разходваме средства за 

работни проекти, които не се знае по какъв начин ще бъдат финансирани? Да, благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Димитър Димитров – общински съветник 
 Добре, благодаря на г-н Маринов. Г-н Димитров, аз мисля, че .. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Вземам повод от думите на г-н Маринов, защото и в тази докладна също се оказва, че 

е проведена обществена поръчка през месец декември 2017 г., не е установен източника на 

финансиране и се налага сега да правиме, всъщност той е бил установен източника на 

финансиране, ама се оправдаваме, че сме ги дали на болницата и за това сега теглим кредит.  

Какъв е проблема да имаме готовност и да се направи един анализ на уличната мрежа по 

селата, ако щете само централните им улици. Ма то е нещо страшно. Вие в Кардам не знам 

ходили ли сте скоро да видите какво чудо е там, ми то не можете да стигнете до кметството 
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там. Едно от най-големите села сигурно в Търговищка област. Водица, е същата история, 

Зараево пък изобщо нямат улици, от Читалището нагоре изобщо няма улици, трябва да 

ходиш с луноход там. Добре, правим в града, то е практика това преди избори, последната 

година винаги общинска администрация почва да поасфалтирва нещичко за избори, ама ако 

ще го правим от избори за избори само. За 28 години щяхме да направим 28 улици в града 

основни.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви г-н Димитров за констатацията. Така, имаме ли други въпроси? Да, г-н 

Витанов, заповядайте. 

Валентин Витанов- общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, уважаема г-жо Кмет, уважаеми представители на 

общинската администрация, колеги, ясно е, че нямаме ресурс да направим това, което 

искаме. До колкото зная, че нямаме никакво разпределение от излишъка, който се ползва от 

съседни общини. Ние така добре се изиграваме, че винаги сме в опозиция и никога не 

получаваме тези допълнителни субсидии. И на север и на юг зад нас общините си имат 

такива средства, които ги използват. Това е една от причината да теглим заем. От там 

нататък влизам към конкретика. Става дума за „Братя Миладинови“ улицата и „Дряновска“ . 

Сега интересуваме, предполагам има от Общината хора, които могат да кажат от къде ул. 

„Дряновска“ ще бъде асфалтирана? Непосредствено след „Каломенска“ ли? Защото, ако се 

тръгне асфалтиране от началото на улицата „Дряновска“, така е записано – ще се асфалтира 

улица „Дряновска“, обаче заедно с „Каломенска“ до Котата пътя е много добър – 

„Дряновска“, значи може би са правили някакви проверки. Една от най-добрите улици в 

Попово до Котата. От там нататък след Котата, улицата е в безобразно състояние до 

гробищата. Наистина трябва да се асфалтира тя, но аз смятам, че трябва да се прецени да не 

се дублира асфалтиране на улица, която може години наред, защото скоро беше 

преасфалтирана. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Витанов, аз мисля, че това са по-скоро технически подробности. Ние в момента 

говорим по същество за възможността да поемем общински дълг. Това като документация 

кои улици ще бъдат направени е по-скоро техническа подробност, защото ние имаме нужда, 

знаем всички, че имаме програма, в която имахме набелязани 11 улици. Със сигурност те са 

111, така както говори г-н Димитров. Проблема е по-скоро ние в момента да се съсредоточим 

върху това – сме ли съгласни Общината да тегли кредит в размер до милион и сто хиляди и т. 

н. ,а после техническите подробности, коя част е по-добра, коя не е, нека да оставим на 

специалистите да проверят, има проектна документация. Мисля, че това е правилно. Не 

искам да Ви игнорирам въпроса, просто мисля, че трябва да се съсредоточим върху това.  

Валентин Витанов- общински съветник 
 Просто искам да избягам от варианта да се дублира  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Никой няма да тръгне да ремонтира улица, по която в момента може да се върви. 

Вярвайте ми, няма, при наличието на толкова необходимости, никой няма да тръгне да 

разваля едната улица и да я прави наново. Сигурен съм в това. 

Валентин Витанов- общински съветник 
 Добре, ще проследим.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Имаме ли други въпроси? Добре, при условие, че няма други въпроси, тъй като е 

обсъждано във всички комисии предлагам да преминем към гласуване по тази точка. Аз не 

чух освен г-н Димитров, какво е становището на групата на ГЕРБ, ще подкрепят ли или не, 

но може би в гласуването ще стане ясно. Така:  

 

 
Гласуваме ПОИМЕННО: 
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1. Бойко Радев Атанасов    ПРОТИВ 

 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   
 10. Евгений Павлов Георгиев   ОТСЪСТВА 
 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 
 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. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА         -        21 
   ПРОТИВ       -      1 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      6 

 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 464               

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, т. 2 и чл. 4, т. 1, чл. 

13, 14 и 17 от ЗОД,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

I. ДАВА СЪГЛАСИЕ Община Попово да поеме общински дълг, при следните условия: 

1. Максимален размер на дълга – 1 100 000 /един милион и сто хиляди/ лева 

2. Валута на дълга – български лева /BGN/; 

3. Вид на дълга – дългосрочен инвестиционен; 

4. Начин на обезпечение на кредита – учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични 

вземания, представляващи собствени приходи на Община Попово, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви 
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от „а“ до „ж“ от Закона за публични финанси и обща изравнителна субсидия на Община 

Попово по чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси. 

5. Условията за погасяване: 

5.1. Срок на погасяване: 

- Окончателно погасяване – до 10 години, считано от датата на подписване на договора за 

кредит; 

- Начин на погасяване на главницата – до 120 равни месечни вноски, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такси за предсрочно погасяване; 

5.2. Източници за погасяване –  собствени приходи на общината /45, ал.1, т.1 букви от „а“ до 

„ж“ от Закона за публичните финанси /ЗПФ// и обща изравнителна субсидия /чл.52, ал.1, т.1, 

б.“б“ от ЗПФ/; 

6. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други 

6.1. Максимален лихвен процент - годишна лихва в размер не повече от 3.5 % /три цяло и пет 

на сто/ за целия период на дълга; 

6.2. В случай на просрочие на погасителна вноска по главницата, просрочената сума ще се 

олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като сбор от лихвен процент по т. 6.1. 

завишен с предложена от участниците надбавка. 

6.3. Такса, комисиони и други – до 0.05 % от размера на дълга. 

II. На основание чл.17, ал.3 от Закона за общинския дълг възлага на Кмета на Община 

Попово да проведе процедура за избор на кредитна институция, съгласно Наредбата за избор 

на финансова или кредитна институция и финансов посредник на Община Попово по чл. 19 

от ЗОД, която да осигури необходимото финансиране; да подпише договора за кредит и 

договор за особен залог; както и да извърши всички останали необходими правни и 

фактически действия за изпълнение на решението по т. I. 

 

Приложение: 

Протокол от проведено публично обсъждане 

 
 
Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Допълване на списъка с обекти по чл. 1 ал. 2 т. 6 от ЗПСК към годишен план за 
приватизация за 2018 г.  

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия с пет гласа ЗА по трета точка  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, както казах и предходния път в намален състав с три гласа ЗА, нула 

ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за решение да стане решение. 

Благодаря Ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Зачитам проекта за решение по тази точка:  

 
На основание на  чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1 ал. 2 т. 6, чл. 3 ал. 

3 т. 2 и чл. 4 ал. 4 от ЗПСК, чл. 4 и чл.5 ал. 3 т. 7 от Наредбата за възлагане на дейности, 
свързани с подготовката за приватизация,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
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1. Допълва списъка по чл. 1 ал. 2 т. 6 от ЗПСК към годишен план за 
приватизация за 2018 г. със следния обект: 

1.1. УПИ и масивна едноетажна масивна сграда /фурна/, находящ се в УПИ X, кв. 
53, с. Кардам, общ. Попово 

2. На обекта по т. 1.1 да се изготви правен анализ от правоспособен юрист и 
пазарна оценка от лицензиран оценител.  

3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на същите.  
 
 

Имаме ли въпроси? Няма въпроси. Преминаваме към гласуване. 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   ОТСЪСТВА 
 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. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА         -        28 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 465                    
 

На основание на  чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1 ал. 2 т. 6, чл. 3 ал. 
3 т. 2 и чл. 4 ал. 4 от ЗПСК, чл. 4 и чл.5 ал. 3 т. 7 от Наредбата за възлагане на дейности, 
свързани с подготовката за приватизация,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Допълва списъка по чл. 1 ал. 2 т. 6 от ЗПСК към годишен план за 
приватизация за 2018 г. със следния обект: 

1.1. УПИ и масивна едноетажна масивна сграда /фурна/, находящ се в УПИ X, кв. 
53, с. Кардам, общ. Попово 

2. На обекта по т. 1.1 да се изготви правен анализ от правоспособен юрист и 
пазарна оценка от лицензиран оценител.  

3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на същите. 
 
 
Преминаваме към  трета точка от Дневния ред:  
3.Определяне на представител на Община Попово и провеждане на предстоящо 
извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Търговище. 

По тази точка няма становища. Предлагам на Вашето внимание решението: 

 

На основание чл. 21 ал. 1, т.15 от ЗМСМА, чл. 10в, ал.1, т.7 във връзка с чл. 198б, 
т.2 и чл. 198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1. Определя за представител на Община Попово на извънредно заседание на 

04.12.2018 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище – Георги Петров 

Георгиев – председател на Общински съвет Попово; 

 2. На основание чл. 20, ал.3 от ПОДАВИК, Община Попово приема решение 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище 

за 2019 г. да бъде в размер на 20 000,00 лв., при условие, че същият бъде променен в 

съответствие с окончателния размер на вноската на държавата, определен след приемането 

на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2019 г.; 

 3. На основание чл. 198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, Община Попово приема 

решение за отпадане на Община Попово от Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище; 

 4. На основание чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите Община Попово приема 

решение за сключване на допълнително споразумение № 1 към договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатацията на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 22.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г. 

между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Търговище и „В и К” ООД гр. Търговище и приема да бъде 

упълномощен Председателя на Асоциацията да го подпише от нейно име; 

 5. На основание чл. 198в, ал.4, т.5 от Закона за водите Община Попово съгласува 

бизнес план за развитието и дейността на „В и К” ООД гр. Търговище за регулаторния 

период 2017 – 2021 г., в включени територии на общините Попово и Опака 
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 6. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощения 

представител да приема предложенията към същите за информация, а при необходимост да 

гласува с оглед запазване на интереса на Община Попово. 

Имаме ли въпроси? Г-н Димитров, имате въпрос, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Моят въпрос е следния: защо предлагаме само Вас, а не винаги в нашето решение 

вземахме решение за двама човека. Ако с единия има някакви проблеми, да отиде другия. За 

мен е странно, кмета абдикира ли вече от кметските си задължения?  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
На тази дата г-н Веселинов отсъства от страната, няма да бъде тук, така че в тази 

връзка няма смисъл да го пишем. 

Димитър Димитров – общински съветник 
Ами, добре, заместника му поне. Ако на Вас Ви се случи нещо, разболейте се, да не 

дава господ, живи хора сме, кой ще отиде друг? Или никой няма да отиде и ще оставим 

нещата с водата. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Ако имате някакво друго предложение. 

Димитър Димитров – общински съветник 
Ами който ще замества, човека, който ще го замества тогава.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Добре, предлагайте. Към момента това е предложението, тъй като той отсъства 

директно възлагаме на мен. Г-н Добрев, заповядайте.  

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Само да внеса едно разяснение, за да не се получи недоразумение. Съгласно Закона за 

водите и Правилника за организацията и дейността на Асоциациите В и К лицето, което 

може да представлява Асоциацията е Кмета на Община. Изрично е записано – Кмета на 

Община. И Закона позволява точно по този начин след като гласувате правомощията на 

представителя, Кмета на Общината да упълномощите и друго лице. Но да кажете, че зам. 

кмета по презумпция нали трябва да замести Кмета е в разрез със Закона за водите.  

 Законът казва, че имате право да упълномощите освен Кметът на Общината и друго 

лице, които Вие в момента го правите. С тази докладна Ви е предложено да го направите. Г-н 

Георгиев, Кмета на Общината е по закон представител на Асоциацията по ВиК.  

Румен Кьосев – общински съветник 
 Значи ли това, че като общински съветници при условията на алтернативност, при 

невъзможност да присъства на събранието да посочим и друго лице? Така го обяснявате, 

едва ли не само еднолично може да отиде един човек. А Георги Георгиев, да е жив и здрав, 

ако него ден го сполети един свински грип? Какво правим? Г-н Димитров смятам, че много 

правилно взе думата. Аз да го изразя във вид на искане за допълване на решението – като 

при невъзможност да присъства на събранието, упълномощава ОбС, той тогава кой ще бъде 

заместник, обикновено инж. Милена Божанова……….Ами тогава и Костадин Иванов да 

предложим.  

Емел Расимова – зам. кмет на Община Попово 
 Г-жа Божанова е в отпуск и няма да бъде на тази дата тука.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, колеги, нека да се разберем така, стана една говорилня. Хайде да продължим. 

Имаше предложение. Благодаря за предложението, формулирахте го. Искате при 

невъзможност аз да присъствам, да присъства зам. кмет Емел Расимова със същите 

правомощия.  

Добре – имаме предложение, който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува: 
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ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА         -        29 
   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Предложението се приема ! 

 

И в такъв случай цялото решение по тази точка е със допълнението, че : 

 

1. Определя за представител на Община Попово на извънредно заседание на 04.12.2018 г. на 

Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище – Георги Петров Георгиев – 

председател на Общински съвет Попово; При невъзможност за присъствие от негова страна 

да го замести зам. кмет на Община Попово - Емел Расимова. 

 

Така, в този вариант, без да чета останалата част от решението, който е съгласен, 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. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  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 № 466              
 
 

На основание чл. 21 ал. 1, т.15 от ЗМСМА, чл. 10в, ал.1, т.7 във връзка с чл. 198б, 
т.2 и чл. 198е, ал.3 и ал.5 от Закона за водите,  Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 1. Определя за представител на Община Попово на извънредно заседание на 

04.12.2018 г. на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище – Георги Петров 

Георгиев – председател на Общински съвет Попово; При невъзможност за присъствие от 

негова страна да го замести зам. кмет на Община Попово - Емел Расимова. 

 2. На основание чл. 20, ал.3 от ПОДАВИК, Община Попово приема решение 

препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище 

за 2019 г. да бъде в размер на 20 000,00 лв., при условие, че същият бъде променен в 

съответствие с окончателния размер на вноската на държавата, определен след приемането 

на постановлението за изпълнение на държавния бюджет за 2019 г.; 

 3. На основание чл. 198в, ал.4, т.7 от Закона за водите, Община Попово приема 

решение за отпадане на Община Попово от Асоциацията по В и К на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище; 

 4. На основание чл. 198в, ал.4, т.2 от Закона за водите Община Попово приема 

решение за сключване на допълнително споразумение № 1 към договор за стопанисване, 

поддържане и експлоатацията на В и К системите и съоръженията и предоставяне на 

водоснабдителни и канализационни услуги, сключен на 22.04.2016 г., в сила от 01.06.2016 г. 

между Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ООД гр. Търговище и „В и К” ООД гр. Търговище и приема да бъде 

упълномощен Председателя на Асоциацията да го подпише от нейно име; 

 5. На основание чл. 198в, ал.4, т.5 от Закона за водите Община Попово съгласува 

бизнес план за развитието и дейността на „В и К” ООД гр. Търговище за регулаторния 

период 2017 – 2021 г., в включени територии на общините Попово и Опака 

 6. При поставяне на допълнителни въпроси на заседанието, упълномощения 

представител да приема предложенията към същите за информация, а при необходимост да 

гласува с оглед запазване на интереса на Община Попово. 

 
 
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред: 
4.Даване на предварителното съгласие на Общински съвет Попово за преминаване  на 
проектно трасе на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на 
„БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД паралелно на северния (магистрален ) газопровод до 
Българо сръбската граница“.  

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  
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Румен Димитров – общински съветник 
 С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение да стане решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Давам думата за становище на председателя  на ПК „Устройство и развитие на 

общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“ 

Дончо Дончев – общински съветник  
 Нашата комисия, както казах и предходния път в намален състав с три гласа ЗА, нула 

ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ приема проекта за решение да стане решение. Благодаря 

Ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви. Проекта за решение има следния вид: 

 

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 4 от 
ЗСПЗЗ, както и чл. 30, ал. 3  от ППЗОЗЗ, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
          1.Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за преминаване на 

проектното трасе на обект „Разширение на газопреносната инфраструра на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД паралелно на северния(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“  с 

неговите технологични площадки и елементите на обслужващата техническа 

инфраструктура за обекта през земи от общинския поземлен фонд в землищата на с.Водица, 

с.Гагово, с.Дриново, с.Еленово, с.Зараево, с.Кардам, с.Ковачевец, с.Ломци, с.Осиково, 

с.Паламарца, гр.Попово и с.Тръстика, с вид собственост:  общинска публична, общинска 

частна и имоти, стопанисвани от общината, с начин на трайно ползване – полски пътища, 

пасища и мери, земеделски земи, канали и други, включително и за учредяване на 

необходимите ограничени вещни права и сервитути в полза на „Булгартрасгаз“ ЕАД. 

          2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие  3 години.  

 

          Приложение: Схема с трасе на газопровода 

 
  

 Така. Въпроси? Имаме ли въпроси? Г-н Витанов, заповядайте. 

Валентин Витанов – общински съветник 
 Въпрос, дано да се разберем този път. Може би става дума и за асфалт. Имаме схема, 

която означава газопровода – Водица, Ковачевец и т. н. Още не съм видял магистралата къде 

точно минава. Мисълта ми е, като правиха шосето за Бяла, отиде цялото лято, половин 

година и отгоре. Беше затварян пътя няколкократно. Искам просто да разбера дали няма да 

пречи едното на другото? Много близо са. Говорим за това, че те ще излязат на Водица на 

стария път. А като погледнем къде е сложена схемата на картата е съвсем близо. Това искам 

да питам. Дали ще пречат едно на друго. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Господин Витанов, аз не знам кой може да Ви отговори на този въпрос, но със 

сигурност има приложение – ПУП, където тези неща няма начин да не са съобразени. Защото 

за това е правено публично обсъждане, правено е няколкократно, това не е съгласие, което 

даваме тепърва на ново, това е препотвърждаване на наше съгласие, което до сега само че се 

казваше „ЮЖЕН ПОТОК“. Така, че със сигурност това е, имаме ПУП, имаме проект за 

предложение, съобразени са със сигурност двете неща, защото това е национален обект, 

който не зависи от нас. От нас се иска само да дадем съгласие за преминаване по общински 

пътища и мери, евентуално, ако се наложи, тъй като това нещо е трасе, което ще минава и 

през частни земи. За всеки един от тях ще бъдат поискани такова разрешение. Ще има 



15 

 

отчуждаване, тъй като има сервитути, които трябва да бъдат отчуждени. Ние това трябва да 

дадем съгласие. И това нещо сме го давали три пъти до сега, само че за ЮЖЕН ПОТОК и 

сега го препотвърждаваме за новото наименование на трасето на БУЛГАРТРАНСГАЗ. Със 

сигурност е съобразено, това се опитвам да Ви отговоря, защото няма кой друг тук да Ви 

отговори.  

 Други въпроси, имаме ли? Не виждам други въпроси. В такъв случай преминаваме 

към гласуване. Гласуването по тази точка е също 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 
 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. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  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 

 
 
 
 



16 

 

РЕШЕНИЕ № 467     
 
На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с чл. 25, ал. 4 от 

ЗСПЗЗ, както и чл. 30, ал. 3  от ППЗОЗЗ, на основание чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ,  
Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 
          1.Общински съвет гр. Попово дава предварително съгласие за преминаване на 

проектното трасе на обект „Разширение на газопреносната инфраструра на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД паралелно на северния(магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“  с 

неговите технологични площадки и елементите на обслужващата техническа 

инфраструктура за обекта през земи от общинския поземлен фонд в землищата на с.Водица, 

с.Гагово, с.Дриново, с.Еленово, с.Зараево, с.Кардам, с.Ковачевец, с.Ломци, с.Осиково, 

с.Паламарца, гр.Попово и с.Тръстика, с вид собственост:  общинска публична, общинска 

частна и имоти, стопанисвани от общината, с начин на трайно ползване – полски пътища, 

пасища и мери, земеделски земи, канали и други, включително и за учредяване на 

необходимите ограничени вещни права и сервитути в полза на „Булгартрасгаз“ ЕАД. 

          2.Определя срок на валидност на предварителното съгласие  3 години.  

 

          Приложение: Схема с трасе на газопровода 

 
 
 
Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Промяна в състава на Постоянни комисии. 

Тъй като знаете, че имаме нов колега и както знаете по ЗМСМА той трябва 

задължително да участва най-малко в една постоянна комисия на ОбС. Така, че аз съм 

направил от мое име предложение – докладна, в която г-н Попвеличков замества г-н Марков 

в ПК „ Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна 

уредба“ – това е първа точка в предложението за решение. 

По втора точка г-н Кьосев депозира оставката си така да кажем от Комисията по чл. 

25 ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ. Негово право е, оставка не се коментира, затова след съвет с колегите 

от ГЕРБ, тяхна квота е, те предложиха г-жа Радиана Георгиева за член на тази постоянна 

комисия. И в тази връзка аз съм направил предложение за промяна в състава на Постоянните 

комисии. Като вида на докладната и решението, което предлагам да вземе е следното: 

 
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47 и чл. 45, 

ал. 2 във вр. с  чл. 44 от  Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Избира Стоян Попвеличков за член на Постоянна комисия „Устройство и развитие 

на общинат, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“. 

2. Избира Радияна Георгиева за член на ПК по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ. 

 
Имаме ли някакви възражения, коментари или други предложения по тази точка? Ако 

нямаме, моля да гласуваме. Гласуването е явно. Който е съгласен с така направеното 

предложение за решение, моля да гласува.  
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ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 468                          

 
На основание чл. 21, ал.2 във връзка с 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47 и чл. 45, 

ал. 2 във вр. с  чл. 44 от  Правилника за организацията и дейността на общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ,  
Общинският съвет 

РЕШИ 
 

1. Избира Стоян Попвеличков за член на Постоянна комисия „Устройство и развитие 

на общинат, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“. 

2. Избира Радияна Георгиева за член на ПК по чл. 25 ал. 2 т. 3 от ЗПУКИ. 

 
 

Да пожелаем на колегите ползотворна работа в комисиите. 

 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6. Поемане на ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен принос, в 
случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната 
ефективност в 4 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, процедура „Енергийна ефективност в 
периферните райони – 2“. 

Тъй тези точки влязоха допълнително, не бяха разглеждани на председателски съвет, 

и въпреки това, някои от комисиите са ги разглеждали ли, моля, който ги е разглеждал да 

даде становище. Г-н Димитров, Вие гледахте ли ги във вашата комисия: 

Румен Димитров – общински съветник 
 Не сме ги гледали, защото още не бяха изготвени докладните, но в нашата комисия 

сме съгласни и подкрепяме и двете докладни. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Те бяха запознати, да. Колеги, не мисля, че има нужда от това ехидно отношение. Тъй 

като докладната беше оформена, но беше една като цяло за двете, не беше разделена на две, в 

такъв вариант каза, че не са гласували, защото не бяха оформени две отделни докладни. Бяха 

запознати комисията по принцип с това нещо, обяснено им е и в тази връзка г-н Димитров 

каза. 

 Г-н Лешков, заповядайте. 

Сюлейман Лешков – общински съветник 
 Нашата комисия има решение. С пет гласа ЗА подкрепя проекта да стане решение и 

по двете точки.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Лешков. Заповядайте г-н Станчев. 

Илиян Станчев – общински съветник 



18 

 

 Нашата комисия също има становище и по двете докладни, които са идентични с 

разлика в размера на сумите. С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка има следния вид: 

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

 

РЕШИ 
 
 

1. Поема ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен принос, в 

случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната ефективност в 

4 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна програма „Региони в растеж 

2014-2020 г.“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ в размер на 

44 173,59 лв. 

2. Определя горе цитираната сума да бъде включена в Бюджет 2019 г. на Община 

Попово, в случай на одобрение на проектното предложение от Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.  

 
 
 Имате ли въпроси колеги? Няма. 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    -   29 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
Решението се приема ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 469                               
  

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

РЕШИ 
 
 

1. Поема ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен принос, в 

случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната ефективност в 

4 многофамилни жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна програма „Региони в растеж 

2014-2020 г.“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ в размер на 

44 173,59 лв. 

2. Определя горе цитираната сума да бъде включена в Бюджет 2019 г. на Община 

Попово, в случай на одобрение на проектното предложение от Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.  

 
    

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7. Поемане на ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен принос, в 
случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната 
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ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014-2020 г.“, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“. 
 Прочитам проекта за решение по тази точка:  

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

 

РЕШИ 
 

 
1. Поема ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен принос, в 

случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната ефективност на 

3 жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, 

процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ в размер на 197 964,44 лв. 

2. Определя горе цитираната сума да бъде включена в Бюджет 2019 г. на Община 

Попово, в случай на одобрение на проектното предложение от Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.  

 

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

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 

   ЗА    -   29 
   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 470                                  

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

 

РЕШИ 
 

1. Поема ангажимент за осигуряване на необходимия ресурс – собствен принос, в 

случай на одобрение на проектно предложение "Подобряване на енергийната ефективност на 

3 жилищни сгради в гр. Попово" по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“, 

процедура „Енергийна ефективност в периферните райони – 2“ в размер на 197 964,44 лв. 

2. Определя горе цитираната сума да бъде включена в Бюджет 2019 г. на Община 

Попово, в случай на одобрение на проектното предложение от Управляващия орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.  

 

 

Преминаваме към работа по осма  точка от Дневния ред.  
8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 Ако има питания. Заповядайте г-н Джамбазов. 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, колеги, аз имах въпрос към докладната записка за 

представител към водната Асоциация, само че тогава не ме забелязахте, не беше умишлено 

знам. Та въпроса ми е свързан с тази докладна записка. Знам, че бяхме приели преди време 
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да ни информирате за участието ни във всички събрания на Асоциациите както за Разград, 

така и за Търговище. Знам, че имаше събрание на Асоциацията в Разград на 14 ноември, 

бихте ли ни казали какво се случи там.  

 Даже няколко поредни сесии ни давахте Протокол, приложен в документите преди 

време. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Спомням си коментар, че те са качени на сайтовете и който желае може да го 

разгледа. На 14 ноември аз присъствах. Единственото, което тогава разглеждахме точката за 

прехвърляне на активи на Общината, аз присъствах и заявих, точно тогава беше заседанието, 

бяхме разгледали на Председателски съвет докладната с желанието за прехвърляне отново 

към Асоциация Разград. Аз това желание го заявих на общото събрание на Асоциацията и 

това беше единственото, което се разглеждаше, защото всичко нататък по дневния ред 

оставаше безсмислено да бъде разгледано, докато не стане ясно какво точно ще се случи с 

нашето желание тук на сесията. Моята задача беше единствено да заявя, че в ОбС Попово 

има постъпила такава докладна, която ще бъде разгледана на сесията, която щеше да бъде на 

следващия ден или на по-следващия – ще Ви заблудя. Така, че това е, буквално 10-15 

минутки беше заседанието на Асоциацията по ВиК в Разград. Нищо повече не се случи там. 

Това, аз на друго заседание не съм присъствал, евентуално сега ме упълномощихте в 

Търговище ще видим там какво ще се случи. Друго няма какво да Ви кажа. 

 Други въпроси има ли? Г-н Димитров, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз не знам ще може ли някой да ми отговори. Това е въпрос на гражданин. Значи, 

попитаха ме, виждал ли съм и какво се случва, аз и преди няколко сесии всъщност го зададох 

на общински служители този въпрос, но сега нещата са още по-сложни, какво се случва със 

сметосъбирането? И ме попитаха – ходил ли си да видиш какво става? Направих си труда да 

отида да видя – едни огромни бали може би 3-4 етажна сграда вече представляват тези бали. 

Някой може ли да ми отговори какво ще се случва с тези бали, извозват ли се, какво става 

изобщо, защото тя зимата ще си мине, напролет тия найлони и не знам това сепарира ли се 

изобщо или се слагат и тия битови отпадъци, които са био разградими и не знам си какво. Не 

залагаме ли там една екологична бомба, а пък недай си боже да се подпали, защото има и 

такива случаи, това нещо ще отрови града.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, аз не мога да Ви отговоря. Няма го д-р Веселинов, той да Ви отговори, 

нямай кой тук да Ви отговори. Г-жа Расимова, това не е в нейния ресьор. Може би е хубаво 

да се направи едно официално питане, за да ни бъде отговорено. Това, което знам е, че има 

лиценз на площадката за сметосъбиране, прави се сепариране, балите, които се правят има 

ангажимент фирмата, с която е подписан договор да бъдат извозвани нанякъде. Не съм 

запознат до къде е стигнало. Това е може би единственото, което бих могъл да Ви кажа. Ако 

направите официално питане на следващото заседание ще Ви бъде отговорено надявам се. 

Други въпроси има ли? Г-н Петров – заповядайте.  

Драгомир Петров – общински съветник 
 Г-н Председател, аз имам едно питане от граждани, което го дискутирахме в нашата 

комисия и исках да има някой от техническа служба, защото е във връзка с тротоарите, които 

са направени вече в близките две години, новите, а са в много лошо състояние и питат ще се 

отремонтират ли, кой ще ги ремонтира и кога ще стане. Плочките постоянно подскачат и 

вече са се разбили, а пък са на една година. Самите плочки са здрави, а явно основата не е 

добра, не знам как, но почти навсякъде, където на направени тези тротоари са в много лошо 

състояние. Може би трябва някой да отговори, да каже в какъв срок ще се направят или кой 

отговоря. Туй исках, тогаз нямаше кой на комисията да ми каже и заради туй оставихме за 

сесията евентуално някой да ни каже.  
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Петров, наистина нямаме представител на Общината или на фирмата 

изпълнител, но може би г-н Николов, в качеството си на най-запознат със ситуацията в 

момента би могъл да ни даде някакво разяснение. 

 Г-н Николов, заповядайте бихте ли могъл да ни кажете нещо повече в тази връзка. 

Инж. Николай Николов – представител на Община Попово 
 Уважаеми съветници, уважаеми г-н Председател, последните години се направиха 

доста тротоари нови в града. Това, което изнесе общинският съветник частично отговаря на 

истината, тъй като тротоара по ул. „Трети март“ е в изключително лошо състояние и лошо 

изпълнение. Но има тротоари, които са добри. Аз съм съгласен след това да разговаряме с 

него, защото той много общо каза – всички тротоари. Не е вярно, защото тротоарите в 

квартала по „Мара Тасева“ имаше само четири плочки разбутани миналата година, по 

„Каломенска“ на няколко места още в началото се спираха коли по тротоарите, може някъде 

да е разбутан, но той също е в добро техническо състояние, да кажат къде има някоя и друга 

плочка, ще се залепи. 

 Не така стои обаче въпроса с тротоара на „Трети март“, който се прави при 40 

градусови температури през летния период, и който се прави с отклонения от изискванията 

за изпълнения на тротоари. Не се направиха бродове, не се пазеше от собствениците на 

магазини, газеше се още до като е пресен, а има и нарушения в самата технология на 

изпълнението. Уведомен е изпълнителя и писмено и трябва да вземе мерки да си оправи 

тротоара, който е действително в лошо състояние. Причините са комплексни, не искам да 

оправдавам никого, но има причина и в инвеститора, има причина в строителя, има причина 

в атмосферните условия, които са били и в сезона, в който е почната работата по този 

тротоар. Общо взето тротоарите напоследък, които се изпълняват, включително и  в 

комплекс „Русаля“ всички тротоари са с тротоарни плочки и бордюри с изключително добро 

качество. Община Попово не позволява доставка на плочки извън основния производител на 

качествени плочки в страната Земелрок, или има фирма в Бургас, която произвежда плочки, 

отговарящи на изискванията за пътни условия, тоест на обработка с луга, да не се 

разпиляват, не както вашите, които ги сложихте и след две години, само че вие парите са 

ваши и не давате отчет освен на съпругата си, защо тротоара се развали на втората година, 

нали и го изринахте с лопатата. 

 Това е, което мога да кажа за тротоарите и няколко думи, Вие го спестихте този 

въпрос, но той е факт – пет обекта в момента, улиците се правят в града. Някои от 

съветниците, не знам използвайки предизборна ситуация ли какво, но това е истина в 

момента се правят. Правят се четири, петата не е започнала. Улица „Болнична“ има сключен 

договор, трябва да се започне заедно с улиците в комплекс „Младост“. Започнати са ул. 

„Генерал Баранов“, започната е ул. „Фотинова“, започнат е паркинга на Конфекция 13 при 

зимни условия. Има въпроси защо пръста се изхвърля там до паркинга до Конфекция 13 – 

ами защото, ако хвърляме на разтоварището редовното, трябва да закаляме целия кардамски 

път. Уведомен е изпълнителя, който не е местен – „Пътища и мостове“ Варна са. Да си 

осигури техника при измръзване за извозване на тази пръст и за зачекалиране на изкопа, тъй 

като няма как да бъде отводнен по друг начин освен да бъде изпълнено долното строене. 

Вчера беше правена среща с изпълнителя „Пътинженеринг строй“ на ул. „Фотинова“, 

специално за изпълнението на ул. „Фотинова“ за ускореното и завършване в рамките на една 

седмица на долното строене на чакъла за да може предприятията, които са там, там работят 

около 400 човека вече да могат по-нормално да влизат.  

 Работата е при зимни условия. Мислим за това, как ще бъдат ринати улиците при 

зимния период, тези улици без да бъде засегната инфраструктурата, която в момента се 

изгражда – отоци, шахти, които остават на високо и за това се мисли, за да може да се 

минимални условия на хората, които живеят там, които в момента изпитват действително 

неудобство и ние не трябва да използваме това сега, за да насаждаме тука, едва ли не да 

правим черни изпълнителите. Ами, те и зимата могат да работят. Може да се работи 

примерно по бордюрите, полагане по бордюри при температури над –5 градуса, така че е 
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нормално при зимни условия да може да се работи по тези улици. Благодаря Ви за 

вниманието.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз ще посъветвам г-н Петров, направете една среща, там където има плочки, нека да 

съдействат.  

Драгомир Петров – общински съветник 
 Г-н Председател, аз това исках да кажа, аз тия хора, които са ми дали оплакванията ще 

видя в кои участъци са и ще му ги дам точно.  

Имам само нещо за „Болнична“, защото там имам преки наблюдения. Значи, много е 

зле водопровода, който поставяха наскоро, не знам по програма ли беше. Значи през три 

метра се прави аварии. И сега ще правим улицата, да не стане така, че после новата улица да 

започнем да копаем. Значи, ама много аварии. Явно тръбата или не е качествена, защото аз 

говорих с тия, които отстраняват повредите, или при самото поставяне казват от долу или е 

надрана ли или нещо такова и от налягането става нещо, ама не трябва да направим улицата 

и после да копаем, тогава ще ни убият хората. Благодаря г-н Петров. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Джамбазов, Вие зададохте един път въпрос. 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Ами провокиран от изказването на г-н Николов, бих искал да взема отношение 

относно някои от обектите, които каза той, че се ремонтират. „Конфекция 13“ е строена 

1968-69 г. , нормално е след 50 години чакане хората да им бъде направен един паркинг, 

който толкова време са чакали. Ненормално е г-н Николов, през 2018 г. да се прави по такъв 

начин, който със сигурност в античността го няма. Защото г-н Николов, Вие сте така по-

високичък се чудя дали да не Ви вържа на Вас една червена върва на врата и да Ви забия там 

като колче Вие да пазите хората да не скачат в тая дупка, която изкопахте. Аз вчера съм 

спирал три коли, да не се хвърлят в дупката. Няма информационна табела, няма нищо, по 

което, някой влизащ в паркинга да съди, че там има работа, че се извършват някакви 

ремонти. Има една огромна дупка, която вече е пълна с вода, снега покри верно всичко, 

хората се засилват и не знам кога ще вадите коли от там.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Това може би по-скоро е към изпълнителя, не към г-н Николов. 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Защо, той в Общината какъв е, не е ли контролен орган? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Инвеститорски контрол трябва да има. Дайте да го препратим този сигнал 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 А, да пусна сигнал и да го пращам, защото няма кой да дойде четири дена и когато 

бяха хубавите дни никой не си върши работата. Изчакахме сега да стане, както хората казват 

в блока „паткарник“, защото такова ще стане и ще чакаме утре петък, пазарния ден хората да 

се нахвърлят в дупката. Другото, което е колегата Драго, правилно каза за улица „Болнична“. 

Ул. „Болнична“, аз лично, когато беше проекта, одобряването на проекта за 

преасфалтирането и разширяването на ул. „Болнична“, тогава попитах г-н Николов има ли 

проблеми с улица „Болнична“, той каза – „няма всичко е сменено“. От тогава, до сега са 

четири аварии. Последните три аварии са на едно и също място през няколко метра. Това е 

улица, която не се използва в момента, не е натоварена. А ние я готвим за околовръстен път, 

където ще минават тежки камиони, имаме неустойки при асфалтирането, тогава какво ще 

правим. Казвам го пак, за да не каже после никой не го е казал. 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, благодаря Ви за сигнала. Явно трябва да се обърне внимание, когато започне да се 

прави улицата, това нещо трябва да се има предвид. Аз не знам кога е правена тази подмяна, 

дали е в гаранция, но това трябва да се има предвид естествено. 

  

Добре колеги, имаме ли други въпроси? Няма.  

 

В такъв случай закривам тридесет и седмото заседание на ОбС Попово.  
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