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ПРОТОКОЛ    № 2 
 

 

 

Днес, 28.11.2019 г. /четвъртък/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   

Попово се проведе ВТОРОТО  заседание на Общински съвет  – Попово мандат 2019 – 

2023 г.. 

Заседанието започна в 9.05 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Моля за проверка на кворума – 26 общински съветника присъстват на днешното 

заседание. Уважаеми колеги, имаме кворум, можем да вземаме решения, затова позволете ми 

да открия второто заседание на Общински съвет Попово в мандат 2019 – 2023 година.  

На заседанието присъства кмета на Общината д-р Веселинов, директор дирекция 

Мариян Маринов и виждам секретаря на Общинска избирателна комисия. 

Уведомления за отсъствие от заседанието са постъпили от общинските съветници 

Димитър Димитров и Севда Ерменкова, виждам че още един отсъства. Това е Бойко. 

Давам думата на секретаря на ОИК г-жа Азизе Мехмедова за да връчи удостоверението 

на г-жа Емел Расимова. Заповядайте. 

Азизе Мехмедова – секретар на ОИК Попово 

Уважаеми г-н д-р Веселинов, уважаеми общински съветници, уважаеми дами и 

господа, искам да Ви поздравя и да кажа, че за мен е чест да бъда днес тук с Вас на Вашето 

второ заседание. От името на ОИК искам да връча удостоверението № 8 от 06.11.2019 г. на г-

жа Емел Мустафова Расимова за обявявана за избрана за общински съветник в Община 

Попово.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Колеги, моля станете. Г-жо Расимова, повтаряйте след мен: 

„Заклевам се в името на Република България… 

Да спазвам законите и конституцията на страната… 

И във всичките си действия…. 

Да се ръководя от интересите на гражданите на община Попово… 

И да работя за тяхното благоденствие…. 

Заклех се!“ 

 

 Благодаря Ви, г-жо Расимова, желая Ви ползотворна работа, моля заемете мястото 

си, което е определено.  

Преди да започнем работа, позволете ми да направим още нещо, което не е особено 

приятно, но всички знаете, че в изминалия ден ни напусна един голям творец, един голям 

българин, един голям гражданин на Р България – Стефан Данаилов, така че нека с 

едноминутно мълчание да почетем неговата памет.  

Благодаря Ви колеги! 
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В ОбС са постъпили заявления за образуване на група съветници. Постъпило е 

заявление от група съветници ЗАЕДНО като за председател е избран г-н Румен Димитров. 

Постъпило е заявление от група съветници на БСП като за председател на групата е избран г-н 

Найден Иванов. Постъпило е заявление от група съветници на АБВ като за председател на 

групата е избран г-н Дончо Дончев и е постъпило предложение за избрани съветници от ПП 

ГЕРБ като за председател на групата е избран г-н Димитров. Така, че към този момент се 

считан за избрани и обявени в ОбС Попово четири групи съветници. Председателите на групи 

по право са членове на председателския съвет, който се събира и определя Дневния ред на 

следващото заседание на ОбС.  

Към днешна дата за днешното заседание има раздаден проект за Дневен ред, който е от 

14 точки. Има и постъпило едно питане от общинския съветник Дончо Дончев, на което ще 

бъде отговорено в последна точка на Дневния ред. 

Предложението за Дневен ред за днешното заседание е:  

 

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 

год. 

 

2.Промяна в структурата и числеността на общинска администрация гр. Попово в 

частта кметове на кметства и кметски наместници. 

 

3.Приемане на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Попово. 

 

4.Одобряване на Общ устройствен план на община  Попово /ОУПО/. 

 

5.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. 

 

6.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в Община Попово за 2019 г. – имоти в регулация и одобряване 

на цена за продажба на земи частна общинска собственост – Поземлен имот с 

идентификатор 57649.503.3218 по кадастрална карта на гр. Попово на собственик на 

законно построена сграда.  

 

7.Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2020 г. и одобрение на начина за ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2020 год. 

 

8.Едностранно предсрочно прекратяване на договор за концесия от 28.09.2001 г. за 

микроязовир Осиково – 2  с концесионер ЕТ „Румен Христов – ФАНТАЗИЯ“ . 

 

9.Избор на заместник председател на ОбС и състав на постоянните комисии. 

 

10.Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд 

Попово, мандат 01.01.2020 – 01.01.2024 г., определяне на правила за нейното 

провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора. 

 

11.Създаване на Временна комисия по конкретен повод – изготвяне на нов 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 
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12.Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 

 

13.Определяне представител на ОбС Попово в Областен съвет за развитие на област 

Търговище. 

 

14 Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Уважаеми колеги, който е съгласен така прочетения дневен ред да бъде дневен ред на 

днешното заседание, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 

 

ЗА                    -     26 

  ПРОТИВ                   -   0 

  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       0 

 

Дневния ред се приема.  

 

Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  

1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 

год. 

 Тъй като няма комисии, които да са заседавали, директно преминавам към изчитане 

на решението, след което ще имате възможност ако имате въпроси да задавате.  

 Проекта за решение по първа точка има следния вид: 

 

На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 

местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Попово,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 1. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §52-03 “Друго оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 389 

„Други дейности по образованието” – обект „Активни тонколони – 2 броя“ със 

сумата 2 920 лв. /източник на финансиране: 2 920 лв. – собствени бюджетни 

средства/. 

 2. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §52-03 “Друго оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 389 

„Други дейности по образованието” – обект „Смесителен пулт с вграден 

усилвател“ със сумата 3 753 лв. /източник на финансиране: 3 753 лв. – собствени 

бюджетни средства/. 

 3. Намаляват се средствата за Дейност 389 „Други дейности по 

образованието“, §10-20 „Разходи за външни услуги“ с 6 673 лв. 

 4. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 

параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2019 година. 
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 Това е предложението на общинска администрация. Имате думата, колеги за 

въпроси, предложения, корекции по предложението. Заповядайте. Имаме ли предложения 

за промени в предложението за актуализация? Не виждам. В такъв случай преминаваме 

към гласуване. Гласуването по тази точка е поименно. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов    ОТСЪСТВА 

3. Валентин Стефанов Витанов   ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов   ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров   ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров   ОТСЪСТВА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров   ЗА 

13. Емел Мустафова Расимова   ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова   ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев   ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев    ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова   ОТСЪСТВА 

25. Сони Миленов Харизанов   ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков   ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска   ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев   ЗА 

  

ЗА         -          26 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

  

Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 3  

 
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните 

финанси, чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба 

за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за 
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местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет на Община Попово,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

 1. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §52-03 “Друго оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 389 

„Други дейности по образованието” – обект „Активни тонколони – 2 броя“ със 

сумата 2 920 лв. /източник на финансиране: 2 920 лв. – собствени бюджетни 

средства/. 

 2. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §52-03 “Друго оборудване, машини и съоръжения“, за дейност 389 

„Други дейности по образованието” – обект „Смесителен пулт с вграден 

усилвател“ със сумата 3 753 лв. /източник на финансиране: 3 753 лв. – собствени 

бюджетни средства/. 

 3. Намаляват се средствата за Дейност 389 „Други дейности по 

образованието“, §10-20 „Разходи за външни услуги“ с 6 673 лв. 

 4. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 

параграфи в инвестиционната програма и бюджета на общината за 2019 година. 
 

 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  

2.Промяна в структурата и числеността на общинска администрация гр. Попово в 

частта кметове на кметства и кметски наместници. 

 До колкото знам имаме предложение за промяна в решението, моля вносителя, 

заповядайте. 

Александър Стефанов – гл. експерт Човешки ресурси при Община Попово 

 В първоначалния вариант, в който докладната записка беше изготвена не сме 

посочили срок за влизане в сила, за това редакцията, която сме добавили е считано от 

28.10.2019 г. да влезе тази промяна в структурата, тъй като §2, ал. 2 от Закона за 

изменение на закона за местното самоуправление и местната администрация е разписано, 

че след изтичане на мандата на кметовете на кметства, в които не са произведени избори, 

същите продължават да изпълняват временно функциите на кметски наместници. Мандата 

изтича на 27 октомври и всъщност Закона ги трансформира в кметски наместници от 28 

октомври, затова го връщаме със задна дата.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на вносителя, сега още веднъж точното решение:  

 

Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация 

гр. Попово в частта кметове на кметства и кметски наместници, считано от 

28.10.2019 г., съгласно Приложение № 1. 

 

Така, колеги, тъй като имаме промяна в предложението за решение, аз трябва да го 

подложа на гласуване. Първо някакви реакции. Г-н Кьосев. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Бих попитал, ако същите лица продължават да бъдат и с новото щатно разписание 

кметски наместници е добре, а тези, които няма да бъдат по въпроса за похарчените 

средства за възнаграждението им, това е въпроса, какво става? Един месец са получавали 

и връщаме със задна дата, значи ще платим два пъти за един и същи период.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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 Можем ли да отговорим на този въпрос? 

Александър Стефанов – гл. експерт Човешки ресурси при Община Попово 

 Възнагражденията, които ще получат и едните и другите са едни и същи, тъй като 

последното Ваше решение за определяне размера на заплатите е като на кметове на 

кметства. Просто ние нямаме друга база, на която да стъпим.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Вие не ми разбрахте въпроса. Ако Иван е бил на еди кое си село кметски наместник 

до момента и след това стане Стоян – Иван ще вземе пари и Стоян ще вземе пари … 

Александър Стефанов – гл. експерт Човешки ресурси при Община Попово 

 Две възнаграждения за едно работно място не могат да се платят. Със задна дата 

няма да правим нищо към този момент. Просто Закона изменя техните функции и затова 

го правим, от гледна точка на прецизност, на точност, на коректност, няма да правим 

нищо със задна дата.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Сега, аз съм съгласен с въпроса на г-н Кьосев, но моля вносителя да обясни за 

направената консултация с юриста, който сме ползвали и за другите общини как е 

положението. 

Александър Стефанов – гл. експерт Човешки ресурси при Община Попово 

 Тъй като в първоначалния вариант нямаше посочена дата, от която влиза в сила, 

тъй като се колебаехме, видяхме масово във всички общини в България на проведени 

заседания или входирани докладни, че масово всички връщат със задна дата от 

28.10.2019г. Направихме писмено допитване до проф. Любомир Стефанов и той писмено 

ни отговори – най-правилно върнете със задна дата, считано от 28 октомври. Само за това 

го направихме – от гледна точка на точност, прецизност. Нищо няма да правим със задна 

дата.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Изяснихме си нещата. Честно казано и на мен не ми беше ясно, но това ни беше 

направено като разяснение. Добре, колеги други въпроси имаме ли? 

Зорница Стоева – гл. юрисконсулт при Община Попово 

 Ако може, искам да внеса едно допълнение. Според мен, това се е наложило тъй 

като § 153 от Изборния кодекс говори, че избори за кмет на кметства се произвеждат само 

в тези кметства, които към датата на обнародване на Указа на Президента за насрочване  

на общи избори за общински съветници и за кметове отговарят на изискванията на чл. 16 

т. 1 от Закона за административно териториалното устройство на РБългария. Тоест към 27 

октомри те са били кметства, но от 28-ми те вече са наместничества. От там според мен 

идва и промяната. И това, което се налага да се направи към настоящия момент, за да 

влезе със задна дата в сила. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на юристите за тълкуването. Имаме ли други въпроси в залата? Така, не 

виждам други въпроси. В такъв случай първо подлагам на гласуване промяната, която е 

направена, тъй като в писмен вид имаме друго предложение. Промяната гласи – цялото 

решение е :  

Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска администрация 

гр. Попово в частта кметове на кметства и кметски наместници, считано от 

28.10.2019 г., съгласно Приложение № 1. 

 

 Който е съгласен първо с така направеното предложение за промяна, моля да 

гласува. 

Гласуваме ЗА: 

 

   ЗА         -        27 

   ПРОТИВ       -     0 
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   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -     0 

 

Предложението се приема! 

 

 Сега гласуваме предложнеието като цяло: 

 

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

РЕШИ 
 

 Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска 

администрация гр. Попово в частта кметове на кметства и кметски наместници, 

считано от 28.10.2019 г., съгласно Приложение № 1. 

 

Който е съгласен с цялостното решение, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 

 

 

   ЗА         -        27 

   ПРОТИВ       -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -     0 

 

Решението се приема! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 4  
 

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

РЕШИ 
 

 Одобрява промяна в структурата и числеността на общинска 

администрация гр. Попово в частта кметове на кметства и кметски наместници, 

считано от 28.10.2019 г., съгласно Приложение № 1. 

 

Преминаваме по трета точка от Дневния ред:  

3.Приемане на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Попово. 

 Това е една точка, която е разглеждана вече веднъж в предишния ОбС и беше 

отхвърлена. Сега е входирана отново. Позволете ми да зачета проекта за решение по тази 

точка:  

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

РЕШИ 
1. Приема Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Попово. 

2. Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Попово влизат 

в сила от  01.01.2020 г. 
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Това е предложението за решение. Правилата са част от докладната, която Ви е 

раздадена, така че имате думата. Първо преди да започнете ще дам думата на д-р 

Веселинов да направи разяснение по тази точка. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

 Уважаеми дами и господа, г-н Председател, аз отчитам, че тази докладна породи и 

политически дебати с разни мотиви беше контрирана и не бе приета от предния Общински 

съвет. Разбираемо е, предизборно всеки искаше някакви дивиденти да извлече, най-малко 

аз като кмет. Тази докладна я вкарах и тогава и сега с единственото убеждение, че трябва 

да стимулираме хората, които на наша територия раждат и отглеждат. Тогава още Ви 

обясних, че съм взел заедно с екипа, който изготви правилата възможно най-доброто и 

последното, което е прието в Общинските съвети и Общини. Като основата е Правилата, 

най-вече на община Габрово. Аз призовавам този път да отсеем политическата полемика, 

да гласуваме прагматично и тази докладна да бъде факт от 01.01.2020 г. Още повече,  че 

изработваме и бюджета и трябва да го включим и като перо в бюджета за 2020 г. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на д-р Веселинов. Има желаещи, г-н Дончев, заповядайте. 

Дончо Дончев – общински съветник 

 Ние от ПП АБВ отново ще подкрепим тази докладна. Смятаме, че критериите за 

подбор за справедливи и се надяваме всички колеги да го направим този път заедно за по-

добро бъдеше на Попово. Благодаря Ви.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Дончев. Г-н Кьосев, заповядайте. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Благодаря г-н Председател. Първо искам само една реплика към г-н Веселинов. 

Имало е ефект нашето бламиране на решението, тъй като в този вариант вече има глава 

Контрол при вземането на решение на кого да се отпускат помощи. 

 Аз бих направил обаче предложение за допълване – по принцип ние ще подкрепим 

това предложение, но бих искал ако приемете моите аргументи за основателни да 

направим допълнение: 

 В чл. 2 бих искал да се добави второ изречение,  ако третото раждане е с близнаци, 

тризнаци и т. н. се отпуска помощ за всяко от тези деца, защото не става ясно при 

изброяването на условието – дете до трето по ред раждане или и или осиновяване. Не 

веднъж живота го показва, че едно трето раждане може да бъде и щастливо с едно или 

повече деца.  

 По надолу в чл. 4 ал. 3, аргумент, който споделих и при предишното обсъждане – 

условието е родителите д аса пълнолетни и т.н. Бих искал да се добави последващо 

изречение – Ако не са пълнолетни двамата родители или единия от тях, то да имат сключе 

граждански брак. Не веднъж млади хора по невнимание, да се надяваме, че в повечето 

случаи по любов, създават деца преди да  са завършили средно образование. Тогава се 

обръщат към Съда, Съдът им издава разрешение за сключване на граждански брак и те 

узаконяват своята връзка, узаконяват и своето дете. Мисля, че логиката ми е основателна. 

 В същия чл. 4, Вие ще прецените, но бих искал да отпадне ал. 6, където условие за 

получаване на финансова помощ е лицата да имат непрекъснати здравно осигурителни 

права. В крайна сметка това е задължение на държавата да си събира вземанията на такива 

недобросъвестни платци. Не би трябвало да бъде условие на общината неплатени здравни 

осигуровки. 

 Иначе подкрепям изискването, че следва всички задължения към общината да 

бъдат изчистени. Ако ал. 6 отпадне, би следвало да отпадне и в чл. 6-ти, т. 3.3. как се 

установява задължението, а именно Справка чрез сайта на НАП.  
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 В глава трета, когато става дума за комисии бих искал да уточним от колко души 

ще бъде комисията, защото тя ще получава възнаграждение, защото ще бъде постоянно 

действаща комисия. Не ни интересува, кои ще бъдат хората, но да се знае – трима, петима. 

 По същия начин е и по главата Контрол, чл. 16 би трябвало да се уточни, или ако 

искате да направя предложение – 3-ма души. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Към момента не мисля, че това е по същество по Правилата. Най-вероятно с друго 

предложение от администрацията ще бъде създадена тази комисия, след като приемем 

наредбата, но при условие, че не е обект на  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Добре, г-н Председател, приемам аргумента Ви и в чл. 20 просто за едно 

уточняване бих искал след свършване на текста, със запетая да бъде написано – детето е 

настанено извън семейството. Просто, ако някой гражданин на общината го чете това от 

сайта, когато се подготвя за искане за такава помощ ще му бъде трудно да търси чл. 25 ал. 

1 т. 2 и 4 от Закона за закрила на детето, просто ще бъде по-ясно за гражданството, ако с 

една запетая добавим – детето е настанено извън семейството. Благодаря, това са моите 

предложения. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, сега да обобщим. Предложенията Ви бяха доста, аз някои успях да запиша 

за да можем да дадем коментари разбира се. Първото беше за чл. 2 – добавяме към чл. 2 

ако третото раждане е с близнаци, тризнаци и т. н. се отпуска помощ за всяко от тези деца 

 А това не касае ли и първите две, ако първото е близнак, тогава как ще бъде 

отпуснато. 

Румен Кьосев – общински съветник 

  Вижте, държавата, когато аз създадох второ и трето близнаци, даде на жена ми 

помощ 100 лева, защото това било едно раждане, а застрахователят ми плати премия 

върху застраховката ми живот. Заради това бих искал да се уточни.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Аз мисля, че това е валидно и за първо и за второ, а ние сега уточняваме само за 

трето. Може би трябва някак си по-генерално да бъде решен въпроса. Аз пак казвам, дай 

боже всекиму близнаци. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Ами дайте предложение как да го формулираме. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Аз мисля, че Вие сте юрист и мисля, че в момента е прекалено индивидуален  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Добре, нека бъде така – което и да е от ражданията е близнак.  

Николай Черкезов – общински съветник 

 Ал. 2 на члена не отговаря ли точно на Вашия въпрос – при раждане на близнаци, 

тризнаци и т. н. се отпуска за всяко от децата.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Вижте, сега, тогава трябва да отпадне текста – трето раждане. Защото може да 

имаме първо раждане – едно дете, второ раждане близнаци и трето раждане пак близнаци. 

Защото Вие поставяте критерия – три раждания и три деца. 

Николай Черкезов – общински съветник 

 Не три раждания, а не брой деца. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Къде го четете това, бе колега?  Така до трето по ред дете, раждане или 

осиновяване. До трето по ред дете, включително … ако махнем раждане, тогава отпада 

нуждата от .. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, вносителя, може ли да каже нещо. Г-жо Исмаилова. 
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Адалет Исмаилова  – управител ЗЗСУ 

 Мисля, че е по-удачно да се направи промяна в чл. 2 ал. 2 – при раждане и 

осиновяване на близнаци, тризнаци и т. н. финансовата помощ се изплаща за всяко от 

децата, ако едно от тях отговаря на условията за третото дете. Значи – имам две деца, 

раждам близнаци, стават – 4, третото ми е трето дете, взема, то се приравнява на третото. 

Да се изплаща и на двете деца еднакво, ако едното от децата се пада трето. Това е.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Много добре, разбрах, така е. Нека така да бъде. Приемам го.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това е по отношение на първото Ви предложение. По отношение на второто 

предложение на чл. 4 ал. 3 Родителите да са пълнолетни лица към датата на 

раждане/осиновяване на детето/ децата и поне единият да е български гражданин или 

гражданин на друга държава членка на Европейския съюз. Ако някои от тях не е 

пълнолетен, то поне да има сключен граждански брак. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово  

 Тази редакция я променете, нещо не звучи добре. По принцип, да правилно е, но 

така написано е пожелателно. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, и на мен не ми харесва.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Нека бъде така – това ограничение не се прилага, ако имат сключе граждански 

брак. 

Мариян Маринов – директор на дирекция ФСДУС 

 Дами и господа, това може да противоречи на другите ни критерии, например за 

средното образование, което е задължително. Ако това се приеме, ще означава, че единия 

родител може да е на 12 години и няма да има завършено средно образование.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 На 12 години никой няма да му даде да сключи граждански брак. 

Мариян Маринов – директор на дирекция ФСДУС 

 Колкото и да е. И на 16 примерно пак няма да има завършено средно образование, 

което противоречи с един от основните ни критерии. Предложението, което се прави от 

Община Попово и което е прието в над една четвърт от общините в България поощрява 

стимулирането за еднократна помощ на изрядни жители, които отговарят на определени 

изисквания. Както каза д-р Веселинов, всичко това, което е предложено на Вашето 

внимание е застъпено във всички 40 общини не територията на страната.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Ние знаем за практиката на габровския, законотворчеството от което Вие черпите 

извор, от законотворчеството на габровската община. 

Мариян Маринов – директор на дирекция ФСДУС 

 Не само на габровската. При изготвянето на това предложение са взети пред вид 

всички общини в България. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, хайде да помислим над варианта, има ли вариант в който да има сключен 

граждански брак, Съда да е разрешил сключването на граждански брак на непълнолетен и 

те същевременно да завършват в момента средно образование, има ли такъв вариант 

въобще. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Това лято имах дело със седемнадесет годишно момиче.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, сега, аз мисля, че започнахме да гледаме доста обобщено. Имаме 

предложение от г-н Кьосев в тази му точка варианта беше точно такъв – ал. 3 Родителите 

да са пълнолетни лица към датата на раждане /осиновяване на детето/ децата и поне 
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единият да е български гражданин или гражданин на друга държава, член на друга 

държава, членка на Европейския съюз, но това не важи, ако имат сключен граждански 

брак разрешен от Съда. Моето мнение е, че това е добра редакция, вече по другите, ние ще 

си мислим по другите критерии. Г-н Маринов е прав като казва, че трябва да има и 

завършено средно образование, ама то може да е в процес на завършване и ако му остава 

примерно една седмица или един месец, какъв е проблема.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Нека не поставяме после на тълкуване, просто същия текст ще го сложим и в ал. 5.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре. 

Николай Черкезов – общински съветник 

 Тогава какво ограничение слагаме? Ще променим всичките текстове. Тук имаше 

идея непълнолетни хора, да не се поощряват. Поне аз до колкото го разбирам като идея на 

тия текстове. В един момент ще променим всички текстове. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Вижте колега, аз съм на 52 години и мога, няма да соча имена, но в 9-ти и 10-ти 

клас в Гимназията, елитната поповска Гимназия имаше случаи, които създадоха деца и 

сключиха граждански бракове, тъй че живота винаги го е поднасял това.  

Николай Черкезов – общински съветник 

 Аз не оспорвам случаите и не конкретизирам никого. Въпроса е имаме ли някаква 

идея да направим някакви критерии кого да поощряваме и кого не, защото тук говорим за 

поощряване. Ако нямаме давайте на всички и да нямаме никаква наредба и всичко, което 

се роди да му даваме. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Добре, аз правя предложение, Вие както искате го гласувайте. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, правилно, правилно, няма смисъл да влизаме в полемика. Има предложение, 

което ще поставим на гласуване и всеки ще гласува.  

 Така, това беше второто Ви предложение г-н Кьосев. Третото ми припомнете. 

Ал. 6 на чл. 4 да отпадне – Родителите на новороденото /осиновено дете/деца да имат 

непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на Заявлението за 

паричната помощ.  

 Хайде още веднъж аргументите, защо да отпадне.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Защо трябва ние да се занимаваме със задължението на лицата към държавата? 

Държавата си има органите, има си структурите, тя да си събира вземанията. Проблема на 

един такъв човек ще бъде, че няма да бъде безплатно обслужен в болнично заведение. Нас 

какво ни интересува.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Защо делим Общината от Държавата, аз тук не виждам този аргумент като 

правилен. Държавата и Общината ние в момента сме две власти в една и съща Държава. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Добре, няма да го оттегля, просто го подлагам на гласуване. И по същия начин, ако 

се приеме моето предложение в чл. 6 т. 3.3 просто и тя трябва да отпадне, защото няма да 

кореспондира с липсата на ал. 6. 

 А последното ми просто за яснота на гражданството в чл. 20 със една запетая да 

добавим – детето е настанено извън семейството. Просто хората, които ще го четат от 

сайта нека по-лесно да им е да го разберат. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, сега аз мисля, г-н Бодев, притеснявам се от едно, понеже предложенията са 

доста категорични и ясни и точни, ако тръгнем да събираме много предложения не зная 
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дали ще успеем в последствие да ги гласуваме докато не сме ги изяснили. Ако е нещо във 

връзка с това, ако е въпрос, добре.  

Мариян Бодев – общински съветник 

 Относно докладната имам няколко въпроса. Видно от информационното 

съобщение на Европейската комисия на 2019 г., свързано с вашите права на социална 

сигурност в България не са предвидени критерии за родители свързани с минимална 

степен на образование  към датата на раждане на детето, критерии за парични задължения, 

както и за непрекъснати здраво осигурителни права към момента на подаване на 

заявлението за парична помощ. Това е тъй, като въвеждането на подобни критерии би 

имало дискриминационен  ефект спрямо лица с по-ниска степен на образование и 

социален статус. Макар и конкретните параметри на социалната политика да зависят от 

различните държави членки, предвидените в Правилата за отпускането на финансова 

помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Попово 

представляват различно третиране, което противоречи на Европейското законодателство. 

Напротив, целта на Европейския съюз и неговите държави членки, в т. ч. и на България 

чрез всички свои актове и мерки да осигури равно третиране и социално включване 

особено на уязвими групи лица.  

По данни на ЕСГАОН Попово и ЕСГРАОН Търговище за издадени актове за 

раждане на деца с постоянен адрес община Попово за годините 2017 – 186 акта за 

раждане, за 2018 – 189 акта за раждане, от началото на 2019 г. до момента са издадени 169 

акта за раждане. Да предположим, че 50 % от родителите на тези новородени деца 

отговорят на посочените критерии за отпускане на еднократна финансова помощ, тоест 

приблизително 90 деца или 90 хиляди, които ще бъдат осигурени от бюджета на 

общината, какъв ще бъде финансовия ресурс, който ще бъде предвиден за годината и дали 

това ще окаже влияние в други сфери, които се подкрепят с общинска помощ като 

здравеопазване, образование, култура. С други думи от къде ще дойдат тези средства?  

Следващия ми въпрос – след като този проект има за цел да стимулира 

раждаемостта на територията на община Попово, защо е заложен критерий, че такава 

еднократна помощ ще се изплаща до третото дете? Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Сега, това бяха коментари или въпрос? Въпрос аз разбирам, това което беше за 

бюджета. Тук кой би могъл да отговори? Ние първо трябва да определим критерии, за да 

посочим бюджет. Г-н Маринов, заповядайте. 

Мариян Маринов – директор на дирекция ФСДУС 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, затова в края на годината отново 

Ви се предлага тази докладна, която ще намери отражение, ако се приеме в изготвянето на 

бюджета за 2020 година. А по отношение на препоръките и това прочетохте, еднократната 

помощ, която предоставя Община Попово, иска да предостави, както и всички други 

общини в България, тя не е в следствие на някакъв задължителен нормативен акт. Нали, 

вижте основанията на които се предлага това нещо. Това е по решение на ОбС и 

критериите, които се определят се определят пак с Вашето решение. Не виждам какви 

закони и Европейски и национални се нарушават с това, което Ви се предлага. Аз отново 

Ви казвам, ние нищо по-различно не предлагаме от всички други общини в България. Вие 

искате да ни кажете, че всички общини в България са престъпници и нарушават 

европейските и националните закони. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Маринов. Друго остана ли нещо, което не е отговорено. Можем ли 

да направим съпоставка примерно между издадените актове за раждане и примерно 

записаните в първи клас ученици или там тия, които са в момента в училищата. Защото 

това би следвало да има също някаква връзка. Хората, които са родени и са с адрес при 

нас би трябвало всички да бъдат обхванати от образователната система. Има ли такава 

съпоставка? Направили ли сте си труда? Ами, това беше интересно да го видим, защото те 
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критериите, които се поставят са многостранни, трябва да са комплексни и така да се 

разглеждат нали, не само едностранно за това дали ще има образование или не, защото 

всички ние се възползваме от така нещата, хубави, които са в общината, от облагите, но 

трябва да имаме и задължения. Имаме ли други коментари, други въпроси имаме ли?  

 Сега, ако няма други конкретни предложения да подложим на гласуване 

предложението, което беше направено от г-н Кьосев.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 За чл. 2 ал. 1 беше направена по-добра редакция и я оттеглям моята. 

Адалет Исмаилова  – управител ЗЗСУ 

 Аз предложих да се направи промяна в чл. 2 ал. 2 При раждане/осиновяване 

на близнаци, тризнаци и т.н., финансовата помощ се изплаща за всяко от 

децата., ако едно от тях е трето. 
Румен Кьосев – общински съветник 

 Да, много добре, благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, подлагам на гласуване това предложение. Който е съгласен с така 

направеното предложение за допълване на чл. 2 ал. 2, моля да гласува 

Гласуваме ЗА: 

ЗА         -         27 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

Единодушно това предложение се приема ! 

 

От там отиваме на чл. 4 ал. 3 Родителите да са пълнолетни лица към 

датата на раждане/осиновяване на детето/децата и поне единият да е 

български гражданин или гражданин на друга държава , членка на 

Европейския съюз. Това ограничение не се прилага, ако имат сключен 

граждански брак с разрешение на съда. 

 Това е предложението на г-н Кьосев. Който е съгласен с това предложение, 

моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 

ЗА         -         22 

   ПРОТИВ       -       1 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       4 

 

Предложението в този вид се приема ! 

 

Преминаваме към ал. 6 Родителите на новороденото /осиновеното дете/деца да 

имат непрекъснати здравноосигурителни права към момента на подаване на 

Заявлението за паричната помощ – предложението е ал. 6 да отпадне.  

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

Гласуваме ЗА: 

ЗА         -         10 

   ПРОТИВ       -     11 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -     … 

  

Нещо не излезе тук бройката. Който е ЗА предложението да отпадне, моля да гласува 

ЗА         -         10 

   ПРОТИВ       -     12 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       4 
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 Пак не излиза бройката, или някой не гласува, което не би трябвало, или не броим 

правилно.  

 За трети път последен прегласуваме: 

ЗА         -         10 

   ПРОТИВ       -     15 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       3 

 Трябва ли да обяснявам, че всеки трябва да гласува по един път. Гласуваме за четвърти 

път по ред: 

ЗА         -         10 

   ПРОТИВ       -     14 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       3 

  

Предложението не се приема! 

 

 Последното, което предложихте е към чл. 20 да бъде допълнено изречението, детето е 

настанено извън семейството.  

 Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.  

Гласуваме ЗА: 

ЗА         -         24 

   ПРОТИВ       -       1 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       1 

 

Ще въведем електронно гласуване и ще видим, кой наистина не гласува. В момента има 

някой, който не гласува. В момента имаме 24 и 1 няма как да се сбърка в броенето, някой не 

гласува. Още веднъж ЗА предложението. 

Гласуваме ЗА: 

ЗА         -         24 

   ПРОТИВ       -       1 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       2 

 

 Предложението се приема! 

 

 Всъщност да обобщим, приемаме  предложението за промяна в чл. 2 ал. 2, 

променяме чл.4 ал. 3, не приемаме отпадането на чл. 4 ал. 6 и допълваме чл. 20 с 

предложението. Това е, което е прието и не е прието от предложенията. В такъв вид 

окончателен предложението трябва да бъде гласувано като цяло. Заповядайте. 

Николай Черкезов – общински съветник 

 Г-н Кьосев, малко помощ – след като приехме, че родителите, които нямат 

навършени години, но имат сключен брак в изискванията на чл. 7 ал. 2 предполагам т. 5 

би трябвало да включим свидетелството за сключен брак. Като изискуеми документи.  

Румен Кьосев – общински съветник 

 Да така е.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, това къде трябва да го допълним, за да го гласуваме?  

Николай Черкезов – общински съветник 

 Чл. 7 ал. 2 т. 5 според мен.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Чл.  7 ал. 2 т. 5  - и свидетелство за сключен граждански брак. 

Адалет Исмаилова  – управител ЗЗСУ 

 Извинявам се много, но мисля, че е по-добре да се добави т. 6 – Удостоверение за 

сключен граждански брак, ако е приложимо. В смисъл връзваме го с това, че лицата са 

непълнолетни.  
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, сега обаче, остава пак въпросната диплома за завършено минимум средно 

образование. Ако те са в тази хипотеза, те няма да имат диплома за завършено средно 

образование. 

Адалет Исмаилова  – управител ЗЗСУ 

 Има гратисен период от 9 месеца. Ако, те в този период не могат да си го завършат 

това средно образование от датата на раждане на детето до 9 месеца родителят може да 

подаде такова заявление. Така, че като не отговарят на тези критерии, ние сега като 

включихме и този граждански брак според мене и другите критерии станаха 

неприложими. Така, че ако той не отговаря, заявителя на всички условия независимо 

сключен, не сключен граждански брак, няма образование, няма платени здравни 

осигуровки – няма да получи. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Да, добре, всъщност подлагам на гласуване само това допълнение към чл. 7 ал. 2 

прибавяме  6. Свидетелство за сключен граждански брак, ако е приложимо.  

 Който е съгласен с това предложение, моля да гласува: 

Гласуваме ЗА: 

ЗА         -         27 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       0 

 

 Предложението се приема! 

 

 Сега подлагам на гласуване цялата докладна във варианта следния:  

 

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

съвет 

РЕШИ 
1. Приема Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Попово. 

2. Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Попово влизат 

в сила от  01.01.2020 г. 

 

Гласуваме ЗА: 

ЗА         -         26 

   ПРОТИВ       -       0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       1 

 

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 5   

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

РЕШИ 
3. Приема Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Попово. 
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4. Правилата за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на Община Попово влизат 

в сила от  01.01.2020 г. 

 

Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред 

4.Одобряване на Общ устройствен план на община  Попово /ОУПО/. 

Колеги, миналата седмица в сряда, ако се не лъжа имаше много сериозно 

обсъждане. Г-н Мисирджиев, архитекта е тук. Г-н Мисирджиев, заповядайте да ни 

запознаете в общи линии с ОУП. 

арх. Иван Мисирджиев – гл. арх. наа Община Попово 

 Дами и господа общински съветниц, господин Председател, съвсем накратко ще 

изложа хронологията за изработване на проекта. Проекта за ОУП на Община Попово 

включва екологична оценка и оценка за съвместимост, възложен с договор 07.11.2014 г. 

след проведена обществена поръчка. Договора е на стойност 144 500 лева без ДДС, от 

които 65% са целево финансирани от държавния бюджет чрез бившето Министерство на 

инвестиционното проектиране, сега МРРБ по Програмата за подпомагане и разработване 

на Общи устройствени планове. Сключено Споразумение за целево финансиране на ОУП 

с МИП 2014 г. осми месец. Договора сключен с Обединение Визия21, които се явяват 

главен изпълнител е от 07.11.2014 г. Обединение Визия 21 включва водещи фирми и 

експерти в областта на териториалното устройство и регионалното планиране с 

ръководител арх. Таньо Вълканов и гл. архитект консултант арх. Белин Моллов. 

Ръководител на проекта на ОУП от страна на Община Попово е арх. Иван Мисирджиев. 

 Проекта за ОУП съгласно изготвено планово задание и договор за проектиране е 

разработен двуфазно. Предварителен и окончателен проект. Първа фаза Предварителен 

проект е приет от Общински експертен съвет за устройство на територията на 30.06.2015 

г. Проекта бе изпратен за съгласуване със заинтересованите централни и териториални 

ведомства като са получени обратно становища и съгласувателни писма.  

След отстраняване на забележките, препоръките и направените корекции по 

проекта от страна на изпълнителя, Втора фаза Окончателен проект е внесен повторно в 

Министерството на културата, Националния институт за недвижимо наследство за 

съгласуване. Там са получи известно забавяне, но както и да е, положително становище е 

получено на 30.09.2019 г. Съгласно процедурите залегнали в Закона за устройство на 

територията е изпратено уведомително писмо до РИОС, с което и становището на 

Министерството на културата. На проведения предната седмица във вторник за експертен 

съвет за устройство на територията към Община Попово, който заседава в разширен 

състав е приет окончателния проект. Проекта, само да допълня е придружен с 

изискващите от закона Екологична оценка и оценка за съвместимост с предмета и целите 

за опазване на защитените зони. Проведени са консултации съгласно Закона за опазване 

на околната среда и Закона за биологичното разнообразие.  

След проведеното заседание на Общинския експертен съвет е изготвена докладна 

от кмета на Общината д-р Л. Веселинов и е внесена на настоящото заседание на ОбС. Това 

е в общи линии хронологията относно финансирането и изработването на ОУП. Искам 

само да допълня, че това е един от най-важните стратегически документи за плановото 

развитие на Общината, който е и основа за изработване на Общинския план за развитие, 

Общинската програма и т. н. Проекта е съгласуван с Националната териториална 

устройствена схема, с всички инфраструктурни и транспортни комуникационни 

съоръжения на територията на общината от национален характер, визирам автомагистрала 

Хемус и газопровода, които минават през територията на нашата община. А също така 

проекта отчита и предвижданията на Областната стратегия на област Търговище. В общи 

линии той надгражда изработения и одобрен през 2010 г. ОУП на гр. Попово и 

прилежащото му землище, както и изработения и финансиран от Министерството на 

регионалното развитие Интегриран план за възстановяване и развитие. И с това, с тоя 
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проект дефакто територията на общината е обезпечен с почти всички стратегически 

документи за планови развития на един хоризонт от порядъка на 20-25 години. 

Благодаря, ако има някакви въпроси съм готов да отговарям. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря на г-н Мисирджиев. Аз се солидаризирам с него, че това е един от много 

важните документи, на базата на който ще бъде развивана общината в близките 20-тина 

години и затова беше добре, така ако всеки проявява интерес и би трябвало всеки от 

общинските съветници да се запознае подробно с него. Там аз се запознах, има доста 

интересни данни по отношение на категоризация на земята, на съотношения, въобще 

много интересни данни има, така че препоръчвам Ви колеги, ако имате възможност да се 

запознаете с него.  

Сега давам думата за въпроси. Имате ли въпроси, касаещи ОУП на община Попово. 

Заповядайте г-н Тодоров. 

Димитър Тодоров – общински съветник 

 Моя въпрос е има ли екологична оценка към окончателния проект, към 

предварителния знам, че има. 

арх. Иван Мисирджиев – гл. арх. на Община Попово 

 Благодаря за въпроса. Екологичната оценка е изработена в окончателен вариант и е 

приета на разширено заседание на РИОС Шумен, а всъщност процедурата, която ние 

спазихме като последна стъпка е след приключване на съгласувателната процедура и 

отстраняване на забележките в окончателния проект, същия е изпратен в РИОС. Така, че с 

това процедурата приключва. Ние окончателно становище от тях не е необходимо да 

получаваме. Просто закона ни задължава просто да ги уведомим. Колкото до това, дали в 

окончателен вариант е изготвена – да изготвена е в окончателен вариант.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря. Г-н Тодоров, мисля, че Ви беше отговорено. Други въпроси? Имаме ли 

други въпроси, касаещи този важен документ. Не виждам. Добре, преминаваме към 

гласуване по тази точка. Гласуването е явно.  

 Прочитам проекта за решение: 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от Закона за 

устройство на територията,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

Одобрява Общ устройствен план на община Попово, фаза окончателен проект. 

 

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

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

   ЗА         -         17 

   ПРОТИВ       -      0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -     10 

  

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 6  
 



 

18 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.127, ал.6 от Закона за 

устройство на територията,  Общинският съвет 
 

РЕШИ 
  

            Одобрява Общ устройствен план на община Попово, фаза окончателен 

проект. 

 

 Г-н Мисирджиев, да пожелаем идеите, които са заложени в плана да бъдат 

изпълнени. И то не да чакаме 20 години, а по-скоро надявам се. 

арх. Иван Мисирджиев – гл. арх. на Община Попово 

 Благодаря на г-н Георгиев, благодаря на ОбС, естествено ние веднага 

продължаваме работата и ще обвържем Общинския план с предвижданията на ОУП и 

съответно другите планови документи, които общината предстои да изработи. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Добре, благодаря г-н Мисирджиев. Разсъждаваме върху логиката да не бъде 

подкрепен от всички, но всеки си има най-вероятно някакъв вариант. 

 

 

Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  

5.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за 

периода 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г. 

 За колегите, които са за пръв път в ОбС е може би необходимо да припомним, че в 

предишните съвети имахме традиция там където в материалите имаме табличен вид, 

данните в табличния вид не се изчитат. Те са Ви предоставени предварително в хартиен 

вид и за това не ги изчитаме и в тази връзка Ви предлагам проекта за решение: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община 

Попово за периода 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г., в размер на 140,00 лв.  
 

 

 Имате ли въпроси. Няма. В такъв случай преминаваме къмгласуваме, гласуването е 

явно. Който е съгласен с предложението за решение по тази точка, моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА : 

   ЗА    -   26 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема ! 

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 7 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с 

чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община 

Попово за периода 01.07.2019 г. до 30.09.2019 г., в размер на 140,00 лв.  

                        
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  

6.Допълване на Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти 

общинска собственост в Община Попово за 2019 г. – имоти в регулация и одобряване 

на цена за продажба на земи частна общинска собственост – Поземлен имот с 

идентификатор 57649.503.3218 по кадастрална карта на гр. Попово на собственик на 

законно построена сграда.  

 Проекта за решение по тази точка е в следния вид:  

На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 6, ал. 5 от НРПУРОИ чл. 41, ал. 2 от ЗОС, 

чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,   Общинският 

съвет 

РЕШИ 
 

1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Попово през 2019год., раздел ІІІ, т.Б - І с:   

       Поземлен имот с идентификатор 57649.503.3218 по Кадастрална карта на гр.Попово с 

площ 346 кв.м. 

2.Определя продажна цена на ПИ с ид. 57649.503.3218 по КК на гр.Попово с площ 

346 кв.м., собственост на Община Попово по АОС1996/18.10.2016г. в размер на 6 928.70 

лева. Цената е без ДДС.      

3.Сключването на договор за продажба да стане след извършване на всички 

дължими плащания от  ЕТ „Ем – Ел – Станчо Станев“. 

 

 Въпроси, имаме ли въпроси? Не виждам. Колеги, преминаваме към гласуване. 

Гласуването по тази точка е поименно. 

 

Гласуваме ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ОТСЪСТВА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 
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17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ОТСЪСТВА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

  

   ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0 

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема ! 

  

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 8                                
  

На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 6, ал. 5 от НРПУРОИ чл. 41, ал. 2 от ЗОС, 

чл. 51, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,   Общинският 

съвет 

РЕШИ 
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Попово през 2019год., раздел ІІІ, т.Б - І с:   

       Поземлен имот с идентификатор 57649.503.3218 по Кадастрална карта на гр.Попово с 

площ 346 кв.м. 

2.Определя продажна цена на ПИ с ид. 57649.503.3218 по КК на гр.Попово с площ 

346 кв.м., собственост на Община Попово по АОС1996/18.10.2016г. в размер на 6 928.70 

лева. Цената е без ДДС.      

3.Сключването на договор за продажба да стане след извършване на всички 

дължими плащания от  ЕТ „Ем – Ел – Станчо Станев“. 

 

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  

7.Одобряване на годишен план за ползване на дървесина от горските територии на 

Община Попово през 2020 г. и одобрение на начина за ползване на дървесина от 

общински горски територии от годишен план за 2020 год. 

Вносител: д-р Людмил Весели  нов – кмет на Община Попово 

 

Решението по тази точка има следния вид: 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 ал. 2 

и ал. 4, чл. 5 ал. 1 т. 1, т. 2 и чл. 5 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост 

и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от 
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Договора за предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски 

територии, сключен на 16.02.2015 г.,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от 

общинските горски територии през 2020 г. В размер на 6 078 пл. куб. м. лежаща 

маса дървесина. 

2. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии през 2020 г. както следва – чрез продажба на стояща 

дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина. 

 

Приложения: 

1. Годишен план; 

2. Обяснителна записка. 

 

 Колеги, имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси? Не виждам. Добре, подлагам 

на гласуване решението, което изчетох, което е явно. Който е съгласен с така направеното 

предложение за решение, моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 9    
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 7 ал. 2 

и ал. 4, чл. 5 ал. 1 т. 1, т. 2 и чл. 5 ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост 

и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти и чл. 4 ал. 2 и ал. 3 от 

Договора за предоставяне на управление на земи и гори от общинските горски 

територии, сключен на 16.02.2015 г.,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

3. Одобрява Годишния план за ползване на дървесина от земи и гори от 

общинските горски територии през 2020 г. В размер на 6 078 пл. куб. м. лежаща 

маса дървесина. 

4. Одобрява начина на ползване на дървесина от земи и гори от общинските 

горски територии през 2020 г. както следва – чрез продажба на стояща 

дървесина на корен или чрез добив и продажба на добита дървесина. 

Приложения: 

3. Годишен план; 

4. Обяснителна записка. 
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Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.  

8.Едностранно предсрочно прекратяване на договор за концесия от 28.09.2001 г. за 

микроязовир Осиково – 2  с концесионер ЕТ „Румен Христов – ФАНТАЗИЯ“ . 

 Тук имаме ли нужда от разяснение. Тъй като не е гледана докладната в комисии, 

мисля, че е добре да се разясни. Г-н Маринов, заповядайте. 

Мариян Маринов – Директор на Дирекция ФСДУС 

 Уважаеми общински съветници, колегите юристи много добре обстоятелствено са 

описали в докладната каква е ситуацията с обекта. Става дума за едноличен търговец, 

който вече не е между живите. Нямаме правоприемници от страна на наследниците, които 

да са проявили желание през изтеклите месеци да поемат концесията следствие на което 

ние Ви предлагаме да прекратим договора. Това което следва – ще бъде направен наново 

концесионен анализ на основание заповед на Кмета на Общината, ще бъде иззет обекта, 

тъй като нямаме насреща концесионер или негов представител ще бъде направен в най-

кратки срокове концесионен анализ и в началото на следващата година обекта отново ще 

бъде обявен на концесия. Това е, благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Така, благодаря г-н Маринов, мисля, че беше добре да бъде казано основанието. 

 Предложението за решение има следния вид:  

 

 На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, §5 ал. 2 и ал. 3 от Преходните 

и заключителни разпоредби на Закона за концесиите и във връзка с чл. 40 ал. 2 т. 2, 

чл. 145 ал. 2 т. 2, чл. 146 ал. 2 , чл. 148 ал. 1 и ал. 2, чл. 152 ал. 1  и чл. 153 от същия 

закон,   Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1. Прекратява едностранно договор за концесия от 28.09.2001г. с концесионер 

ЕТ „Румен Христов – ФАНТАЗИЯ“ за обект микроязовир „Осиково – 2“ , с. Осиково, 

общ. Попово с площ 21, 616 дка с АОС № 2648/10.02.2000 г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Попово да назначи комисия за 

изземването на обекта, която да констатира състоянието на му и да отрази 

резултатите от работата си в констативен протокол. Прекратяване на договора да 

бъде отразено по партидата на концесията в Служба по вписванията при районен 

съд – гр. Попово и Националният концесионен регистър.  

3. При прекратяването на договора двете страни не дължат обезщетение една 

на друга.  

 

 

 Това е предложението за решение. Имаме ли въпроси. Заповядайте г-н Кьосев. 

Румен Кьосев – общински съветник 

 Трета точка ми е ясна. Става дума да не се дължат обезщетения за двустранното 

прекратяване на договора. Но поставям въпроса, ако има някакви задължения по 

изпълнението на самия договор, нещо, ако не е както трябва съхранявано или унищожено 

не трябва ли да се уредят отношенията съгласно договора с наследниците? Значи 

комисията ще приеме, но ако установи липси някакви, де да знам? Кран може да го няма. 

Нещо може да липсва, просто питам. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Кой ще отговори? Г-н Маринов?  

Мариян Маринов – Директор на Дирекция ФСДУС 

 Г-н Кьосев, концесионера за първото полугодие е платил половината вноска от 

концесионното си възнаграждение в началото на годината, така че в момента концесията 

няма никакви задължения. Втората вноска трябва да се плати до декември, но мисля, че 

това не е нещо, което ще бъде фрапиращо. А по отношение състоянието на обекта всеки 
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месец както Вие знаете съгласно Закона за водите Община Попово има сключен договор с 

оператор, специализирана фирма хидромелиоративно строителство, която ежемесечно 

посещава и обикаля всички водни обекти на територията на общината, предоставя ни 

протоколи от състоянието на обектите. Няма някакви сериозни нарушения. Ние имаме, 

постоянно сме в информация ежемесечна със снимков материал, с доклад от страна на 

оператора състоянието на всичките ни водни обекти, включително и на язовир Осиково. 

Това има рутинни дейности, които се изпълняват като почистване на язовирна стена, като 

понякога засипване на дига, ако има дъждове, но това са неща, които не са фрапиращи и 

фатални за състоянието на обекта. Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Благодаря. Заповядайте г-н Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, бяхме достатъчно търпеливи, 

дадохме на наследниците време в което да извършат тази процедура по наследяването на 

ЕТ. Единия син отсъства от България, не знам къде бил, няма възможност, другия син във 

Варна, съпругата не го прие присърце. Аз мисля, че коректността на общината си беше на 

лице, но не можем да продължаваме да държим този концесионен договор във въздуха. За 

това решихме да предприемем стъпка за развалянето на този концесионен договор. 

Сигурно и на тях ще бъде нанесена някаква финансова загуба, въпреки това с Мариян 

Маринов им дадохме възможност, това което са инвестирали като риба да си го изловят и 

продадат. На този етап аз не виждам какво можем повече да помогнем на наследниците 

след като те не проявиха никакъв интерес те да придобият ЕТ и да продължат тази 

дейност. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на д-р Веселинов. Г-н Кьосев на теоритичния Ви въпрос беше 

отговорено  конкретно. Има ли други въпроси по отношение на концесионния договор и 

развалянето му? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е 

поименно. 

  

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ОТСЪСТВА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 
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22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ОТСЪСТВА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

    

ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 10   
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, §5 ал. 2 и ал. 3 от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за концесиите и във връзка с чл. 40 ал. 2 т. 2, чл. 

145 ал. 2 т. 2, чл. 146 ал. 2 , чл. 148 ал. 1 и ал. 2, чл. 152 ал. 1  и чл. 153 от същия закон,   

Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1. Прекратява едностранно договор за концесия от 28.09.2001г. с концесионер 

ЕТ „Румен Христов – ФАНТАЗИЯ“ за обект микроязовир „Осиково – 2“ , с. Осиково, 

общ. Попово с площ 21, 616 дка с АОС № 2648/10.02.2000 г.  

2. Упълномощава Кмета на Община Попово да назначи комисия за 

изземването на обекта, която да констатира състоянието на му и да отрази 

резултатите от работата си в констативен протокол. Прекратяване на договора да 

бъде отразено по партидата на концесията в Служба по вписванията при районен 

съд – гр. Попово и Националният концесионен регистър.  

3. При прекратяването на договора двете страни не дължат обезщетение една 

на друга.  

 

 

Преминаваме към работа по девета  точка от Дневния ред.  

9.Избор на заместник председател на ОбС и състав на постоянните комисии. 

Знаете, че за да функционира правилно ОбС трябва да има избрани такива 

комисии, зам. председатели, а също така и в една от следващите точки да имаме добре 

действащ Правилник за дейността и организацията на ОбС, което ще стане въпрос малко 

по-нататък. Така, че от моя страна има предложение за решение по тази точка, което Ви е 

раздадено в писмен вид. Няма да я чета поименно, Вие я имате, давам думата за 

предложения, решения и въпроси. Заповядайте г-жо Расимова. 

Емел Расимова – общински съветник 

  Г-н Председател, уважаеми общински съветници, аз имам един въпрос, който е 

към Вас. Разгледах шестте постоянни комисии и много е интересно предложението за 

състава на тези комисии. Въпроса ми е такъв – на какъв квотен принцип се спряхте за да 

ги определите, тъй като съветниците от ДПС в шестте постоянни комисии са намерили 

място като членове? Това е моят въпрос. Благодаря Ви1 
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Отговарям директно – принцип квотен тук няма. Единствения принцип на който 

сме се основавали, когато съм предлагал комисиите беше, че има голям процент от хората, 

които са в настоящия ОбС са били членове и на предходния ОбС. Като предложението ми 

е сегашните членове, които се прехвърлят от предходния ОбС в сегашния да си запазят 

комисиите в които са били, което предполага, че те имат компетентност в темата, която са 

разглеждали и по тази тема би трябвало да бъдат достатъчно компетентни за да вземат 

решение. Квотен принцип не сме спазвали, все пак имаме няколко групи съветници, 

между другото ДПС още не е подала да има група съветници, за да можем да я отразим по 

някакъв начин. Вие все още четири независими съветника към момента, защото не сте си 

подали заявление за организиране на група съветници към момента. Всички останали са 

подали и ние по тази логика до някъде сме се съобразявали с това. Критерия е с 

образование, с насоченост на индивида, с всички тези неща, опитали сме се. Това е моето 

предложение, разбира се всичко подлежи на коментари и на въпрос. Постъпило е 

предложение от г-н Бодев, което аз очаквах той да го каже. Той основавайки се на глава 7 

чл. 47 от Правилника за дейността и организацията на ОбС предлага той да бъде член в 

ПК Образование, култура, вероизповеданията, младежта и спорта. Така, че с всички 

подлежи да обсъдим това, това е предложение.  

Емел Расимова – общински съветник 

Благодаря, повярвах Ви! 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Ваше право. Други предлажения, заповядайте. 

Десислава Георгиева – общински съветник 

 Нашата група съветници на ПП ГЕРБ има предложение да се направят следните 

промени в състава на комисиите по отношение на нашите членове. Предлагаме в Комисия 

№ 2 Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред и 

граждански права“ да премине Христо Дюкенджиев на мястото на Севда Ерменкова. В 

комисия № 3 Финанси, бюджет, местни данъци и такси да премине Димитър Иванов  

вместо Христо Дюкенджиев. Севда Ерменкова отива в комисия № 4 Устройство и 

развитие на общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба на мястото на 

Димитър Иванов. Това предложение е мотивирано с това, че тези хора ще бъдат по 

полезни в предложените комисии.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Добре. Това ще го подложа на гласуване. Има ли други предложения за промени. 

Заповядайте г-н Бодев. 

Мариян Бодев – общински съветник 

 Моето предложение е аз да бъда член на състава на ПК Образование, култура, 

вероизповедания, младежта и спорта. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

А кой да бъде махнат от там? Всяка комисия е от по 5 члена. Така, че ако тук 

махнем в едната ще останат 4, а в другата ще станат 6. Ето виждате колегите как го правят 

– подменят едните с другите, хора, които ще бъдат по ползотворни. Тук няма как да бъдат 

6 човека.  

Мариян Бодев – общински съветник 

Добре, тогава ще си направя самоотвод. Оставам си в комисията, в която сте ме 

определили.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

 Това предложение да не го подлагам на гласуване, включително и писменото Ви 

предложение, което сте представили при нас. Добре. Други предложения? Така не виждам 

други предложения, затова ще подложа на гласуване предложението, което беше 

направено от колегите от ГЕРБ.  
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 Значи във втора комисия на мястото на Севда Ерменкова влиза Христо 

Дюкенджиев, в четвърта комисия влиза Севда Ерменкова на мястото на Димитър Иванов, 

а в  трета комисия влиза Димитър Иванов на мястото на Христо Дюкенджиев. 

 Добре, който е съгласен с това направено предложение в комплект както е 

направено, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

    

ЗА    -   26 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 

 

 

Предложението се приема. 

Има ли други предложения по отношения на цялата докладна, като зам. 

председатели и комисии? Г-н Бодев си оттегли предложението, така че няма да го 

подлагам на гласуване. Няма.  

 В такъв случай преминаваме към гласуване на цялата докладна: 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 24 ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 ал.1 и 2 и чл. 44 

и чл. 45  от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, § 2 от Допълнителните разпоредби на Закон за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
 

 І. Избира заместник председатели на ОбС Попово – г-н Румен Кьосев и Николай 

Черкезов. 
 

ІІ. Избира състав и ръководство на Постоянни комисии при ОбС Попово, както следва: 

 
1. ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика” 

- Председател   - Румен Русев  

- Зам. Председател  - Димитър Кънев 

- Секретар   -  Ксения Павлова  

- Член   - Валентин Витанов  

- Член   - Сони Харизанов 

 

2. ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред 

и граждански права” 

-  Председател  - Венета Колева  

-  зам. Председател - Драгомир Петров 

-  Секретар  - Христо Дюкенджиев  

-  Член   - Румен Димитров 

-  Член   - Андрей Петков  

 

3. ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси” 

-  Председател  - Хасан Хасан  

-  зам. председател - Димитър Тодоров 

-  Секретар  - Петър Лазаров 

-  Член   - Николай Черкезов  

- Член   - Румен Кьосев 
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4. ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба” 

-  Председател  - Найден Иванов  

- Зам. председател - Бойко Атанасов  

-  Секретар  - Златко Иванов  

- Член   - Горан Иванов  

-  Член   - Севда Ерменкова  

 

5. ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” 

-  Председател  - Стоян Попвеличков  

-  зам. председател - Петранка Габровска  

-  Секретар  - Десислава Георгиева  

-  Член   - Фатиме Реванска  

-  Член   - Денис Юлиянов  

 
6.  Комисия за противодействие на корупцията  

-  Председател  - Дончо Дончев  

- зам. председател -  Николай Черкезов  

–  Секретар  - Румен Димитров  

-  Член   -  Емел Расимова  

        -  Член   - Мариян Бодев  

 

 

Който е съгласен, моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

    

ЗА    -   23 

   ПРОТИВ   -     3  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 11 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 и чл. 24 ал. 2  от ЗМСМА, във връзка с чл. 13 ал.1 и 2 и чл. 44 

и чл. 45  от Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинската администрация, § 2 от Допълнителните разпоредби на Закон за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

 І. Избира заместник председатели на ОбС Попово – г-н Румен Кьосев и Николай 

Черкезов. 

ІІ. Избира състав и ръководство на Постоянни комисии при ОбС Попово, както следва: 

 
1. ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика” 

- Председател   - Румен Русев  
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- Зам. Председател  - Димитър Кънев 

- Секретар   -  Ксения Павлова  

- Член   - Валентин Витанов  

- Член   - Сони Харизанов 

 

2. ПК „Общинско имущество, общински предприятия, транспорт, обществен ред 

и граждански права” 

-  Председател  - Венета Колева  

-  зам. Председател - Драгомир Петров 

-  Секретар  - Христо Дюкенджиев  

-  Член   - Румен Димитров 

-  Член   - Андрей Петков  

 

3. ПК „Финанси, бюджет, местни данъци и такси” 

-  Председател  - Хасан Хасан  

-  зам. председател - Димитър Тодоров 

-  Секретар  - Петър Лазаров 

-  Член   - Николай Черкезов  

- Член   - Румен Кьосев 

 

4. ПК „Устройство и развитие на общината, градоустройство, архитектура и 

нормативна уредба” 

-  Председател  - Найден Иванов  

- Зам. председател - Бойко Атанасов  

-  Секретар  - Златко Иванов  

- Член   - Горан Иванов  

-  Член   - Севда Ерменкова  

 

5. ПК „Образование, култура, вероизповедания, младежта и спорта” 

-  Председател  - Стоян Попвеличков  

-  зам. председател - Петранка Габровска  

-  Секретар  - Десислава Георгиева  

-  Член   - Фатиме Реванска  

-  Член   - Денис Юлиянов  

 
6.  Комисия за противодействие на корупцията  

-  Председател  - Дончо Дончев  

- зам. председател -  Николай Черкезов  

–  Секретар  - Румен Димитров  

-  Член   -  Емел Расимова  

        -  Член   - Мариян Бодев  

 

                                  
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.  

10.Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд 

Попово, мандат 01.01.2020 – 01.01.2024 г., определяне на правила за нейното 

провеждане и създаване на комисия за провеждане на процедурата по избора. 

  Колеги, тъй като с тази точка отдавна я просрочихме, имахме постъпило 

предложение през октомври месец – имахме срок до декември месец да направим 

предложения за заседатели в Районен съд Попово, затова малко ускорихме нещата. 

Процедурата е качена на сайта, вече има интерес и затова трябва ние по най-бързия начин 
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да създадем комисия, която да приема документите. В тази връзка има думата г-н 

Димитров да направи предложение. 

 Румен Димитров – общински съветник 

  В тази връзка правя предложение – за председател на тази комисия предлагам 

Румен Кьосев като юрист, за секретар предлагам Венетка Колева и като член Петранка 

Габровска, Златко Иванов и Валентин Витанов. Благодаря Ви.  

Румен Кьосев – общински съветник 

  Ще изпадна в конфликт на интереси, затова си правя отвод. Бих предложил 

Десислава Георгиева да бъде като член. Те изискванията, те критериите са ясни.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Все пак трябва да има юридическо образование според мен. Добре, благодаря, 

приемаме, че сте в конфликт на интереси, ако сте избирали заседателите.  

Дончо Дончев- общински съветник 

  Аз предлагам за председател на комисията г-н Николай Черкезов.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Добре, но имаше и за член – Десислава. В такъв случай като предложения имаме 

един човек повече от състава на комисията, който сме определили, който е 5. Трябва или 

поименно да ги гласуваме или някой да даде отвод.  

  Към момента предложението е:  

  Председател – Николай Черкезов 

  Секретар – Венетка Колева 

  Членове:  Петранка Габровска  

    Златко Иванов 

    Валентин Витанов 

    Десислава Георгиева 

 

Валентин Витанов – общински съветник 

  Аз си правя отвод.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Добре. Има ли други предложения? Ако няма състава на комисията, която ще 

проведе процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд Попово. Състои се от 5 

члена като Председател е г-н Черкезов, секретар – г-жа Колева и членове г-жа Габровска, 

Златко Иванов и Десислава Георгиева. Това са членовете на комисията. 

  Който е съгласен с така направеното предложение за състав на комисията,моля да 

гласува.  

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

    

ЗА    -   23 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4 

 

Предложението се приема !  
 

Сега ми позволете да гласуваме решението като цяло: 

  

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Попово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.67, ал.1 и чл.68 

от ЗСВ,    Общинският съвет 

РЕШИ 
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 I. Общински съвет Попово открива процедура за определяне на 30 (тридесет) 

съдебни заседатели за Районен съд Попово с мандат 2020-2024 при следните правила: 

Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на 

чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 

1. Да е дееспособен български гражданин, който: 

- е на възраст от 21 до 68 години; 

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния районен съд, 

за който кандидатства; 

- има завършено най-малко средно образование; 

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

- не страда от психически заболявания. 

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

- е съдебен заседател в друг съд; 

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните 

работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния 

район, за който е избран.  

II. Утвърждава образци на документи, както следва: 

 - Заявление за кандидатстване за съдебни заседатели (Приложение №1); 

 - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №2); 

 - Декларация за липса на обстоятелст3ва по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3).  

 III. В срок до 13.12.2019г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели 

подават в деловодството на Общински съвет Попово, в сградата на Общинска 

администрация Попово, ул. "Александър Стамболийски" №1, всеки ден от 8:30 до 

17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), 

ведно със следните документи: 

- подробна автобиография, подписана от кандидата; 

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  

- данни за контакт на две лица, към които общински съвет да се обръща за 

препоръки;  

- мотивационно писмо; 

- писмено съгласие (Приложение №2); 

- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 (Приложение №4); 

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 

16 юли 1973г.  

IV. Общински съвет Попово избира временна комисия в състав от 5 /члена/, 

която да проведе процедурата по избор за съдебни заседатели за Районен съд Попово 

с мандат 01.01.2020 – 01.01.2024г. в състав както следва:  

Председател: Николай Черкезов 

Секретар: Венетка Коолева 

Членове: 

1. Петранка Габровска 

2. Златко Иванов 

3. Десислава Георгиева 

 

V. Възлага на Времената комисия: 
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1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявление за 

съдебни заседатели за Районен съд Попово и да изготви списък на допуснатите до участие 

кандидати; 

2. Да установи служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ на подалите 

документи за заседатели, както и да изиска от председателя на Районен съд списък на 

съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед 

проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от ЗСВ.  

3. Да публикува на интернет страницата на Община Попово списък на допуснатите 

до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и 

документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ.  

4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, 

ал.1-3 от ЗСВ, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за 

одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Попово и 

внесе в Общински съвет преди гласуването.  

VI. Откриването на процедурата по определяне на съдебни заседатели за Районен 

съд – Попово с мандат 2020-2024 и правилата за нейното провеждане да се обявят на 

интернет страницата на Община Попово, електронните медии и във вестник "Местен 

вестник", както и да се обявят на информационните табла в сградата на общинска 

администрация.  

Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване 

на сроковете, предвидени в ЗСВ, на основание чл.60 от АПК допуска предварително 

изпълнение на решението.  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Приложение №1 – Заявление за кандидатстване за съдебен заседател; 

2. Приложение №2 – Писмено съгласие по чл.69, ал.3, т.7 от ЗСВ; 

3. Приложение №3 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ.  

 

Който е съгласен с направеното предложение за решение по тази точка, моля да гласува 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

    

ЗА    -   23 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     4 

 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 12 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 1 от ЗМСМА, чл. 58 ал. 1 и ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет Попово, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация и във връзка с чл.67, ал.1 и чл.68 

от ЗСВ,    Общинският съвет 

РЕШИ 
 I. Общински съвет Попово открива процедура за определяне на 30 (тридесет) 

съдебни заседатели за Районен съд Попово с мандат 2020-2024 при следните правила: 

Всеки кандидат за съдебен заседател трябва да отговаря на изискванията на 

чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: 
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1. Да е дееспособен български гражданин, който: 

- е на възраст от 21 до 68 години; 

- има настоящ адрес в общината, която попада в рамките на съдебния районен съд, 

за който кандидатства; 

- има завършено най-малко средно образование; 

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; 

- не страда от психически заболявания. 

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което: 

- е съдебен заседател в друг съд; 

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран; 

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с 

политически цели; 

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерство на вътрешните 

работи или други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния 

район, за който е избран.  

II. Утвърждава образци на документи, както следва: 

 - Заявление за кандидатстване за съдебни заседатели (Приложение №1); 

 - Писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №2); 

 - Декларация за липса на обстоятелст3ва по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №3).  

 III. В срок до 13.12.2019г. (включително) кандидатите за съдебни заседатели 

подават в деловодството на Общински съвет Попово, в сградата на Общинска 

администрация Попово, ул. "Александър Стамболийски" №1, всеки ден от 8:30 до 

17:00 часа, Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1), 

ведно със следните документи: 

- подробна автобиография, подписана от кандидата; 

- нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;  

- медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;  

- данни за контакт на две лица, към които общински съвет да се обръща за 

препоръки;  

- мотивационно писмо; 

- писмено съгласие (Приложение №2); 

- декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 (Приложение №4); 

- документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на 

документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна 

сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 

16 юли 1973г.  

IV. Общински съвет Попово избира временна комисия в състав от 5 /члена/, 

която да проведе процедурата по избор за съдебни заседатели за Районен съд Попово 

с мандат 01.01.2020 – 01.01.2024г. в състав както следва:  

Председател: Николай Черкезов 

Секретар: Венетка Коолева 

Членове: 

1. Петранка Габровска 

2. Златко Иванов 

3. Десислава Георгиева 

 

V. Възлага на Времената комисия: 

1. Да извърши проверка на документите на кандидатите, подали заявление за 

съдебни заседатели за Районен съд Попово и да изготви списък на допуснатите до участие 

кандидати; 

2. Да установи служебно обстоятелството по чл.67, ал.1, т.4 от ЗСВ на подалите 

документи за заседатели, както и да изиска от председателя на Районен съд списък на 
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съдебните заседатели, които са били два последователни мандата в същия съд, с оглед 

проверка на обстоятелствата по чл.69, ал.2 от ЗСВ.  

3. Да публикува на интернет страницата на Община Попово списък на допуснатите 

до участие кандидати, заедно с техни автобиографии, мотивационни писма, препоръки и 

документи по чл.68, ал.3, т.9 от ЗСВ.  

4. Да проведе изслушване на кандидатите, при спазване изискванията на чл.68а, 

ал.1-3 от ЗСВ, да изготви протокол от изслушването и състави окончателен доклад за 

одобрените кандидати, които да публикува на интернет страницата на Община Попово и 

внесе в Общински съвет преди гласуването.  

VI. Откриването на процедурата по определяне на съдебни заседатели за Районен 

съд – Попово с мандат 2020-2024 и правилата за нейното провеждане да се обявят на 

интернет страницата на Община Попово, електронните медии и във вестник "Местен 

вестник", както и да се обявят на информационните табла в сградата на общинска 

администрация.  

Предвид дългата процедура по определяне на съдебни заседатели, с оглед спазване 

на сроковете, предвидени в ЗСВ, на основание чл.60 от АПК допуска предварително 

изпълнение на решението.  

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ: 

1. Приложение №1 – Заявление за кандидатстване за съдебен заседател; 

2. Приложение №2 – Писмено съгласие по чл.69, ал.3, т.7 от ЗСВ; 

3. Приложение №3 – Декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ.  

 

 

Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.  

11.Създаване на Временна комисия по конкретен повод – изготвяне на нов 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация 

  Основанието ми да внеса тази точка е опита ми, който имам от предишните два 

съвета и необходимостта този Правилник наистина да бъде коригиран в доста негови 

елементи, няма да влизам в подробности, но съм сигурен, че имаме какво да коригираме, 

имаме какво да променим така че да направим нашата дейност по-организирана и по-

ефективна. В тази връзка предлагам да изберем Временна комисия със задача да изготви и 

предложи нов Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. Моля за предложения. Състава 

опитваме се да бъде по-обширен – 7 човека, като тук трябва да обхванем колеги от всички 

групи съветници за да може да бъдат чути техните предложения. Г-н Черкезов, 

заповядайте. 

Николай Черкезов – общински съветник 

  Г-н Председател, като човек с най-голям опит в боравенето с Правилника, 

предлагам Вие да оглавите тази комисия, като предполагам, че имате и конкретните идеи 

за промени в Правилника.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Да, благодаря за предложението. Наистина имам предложения, които ще се радвам, 

ако успеят да намерят приложение в новия Правилник. Добре, по отношение зам. 

председател, секретар и членове. Г-жа Колева. 

Венетка Колева – общински съветник 

  Уважаеми колеги, аз предлагам за зам. председател г-н Николай Черкезов, секретар 

Румен Кьосев, Андрей Петков, тогава за секретар, Ксения Павлова и Румен Кьосев за 

членове и още двама някой друг да ги предложи.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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  Г-н Кьосев, лошо Ви се пише, Вие сте единствения юрист тука в ОбС и съответно 

поемате доста от ангажиментите, които трябва да бъдат изпълнени, така че в такъв смисъл 

желанието ни да влезете в тези комисии, знам че предния път бяхте в тази комисия, сега 

идеята ми е да направим изцяло нов Правилник, стъпвайки на стария, затова 

предложението е да Ви включим в комисията. Така, остават още двама членове. 

Заповядайте г-н Петров. 

Драгомир Петров – общински съветник 

  Аз имам предложение Емел Расимова да влезе.  

Емел Расимова – общински съветник 

  Правя си отвод, предлагам Мариян Бодев да бъде.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  И още един член. Бойко Атанасов – добре, макар да не са група, те са 

представители на РЗС. 

  Така, има ли други предложения. Така сме попълнили седемчленната комисия. Ако 

има други предложения заповядайте. Няма други предложения, подлагам на гласуване 

така направените предложения за комисията: 

 

  Председател:  Георги Георгиев 

  Зам. председател: Николай Черкезов 

  Секретар  Андрей Петков 

  Членове:  Румен Кьосев 

     Мариян Бодев 

     Бойко Атанасов 

     Ксения Павлова 

  

Който е съгласен с тези предложения, моля да гласува: 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

    

ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 

 

Предложението  се приема !  
 

И сега да гласуваме като цяло докладната: 

 

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

съвет 

РЕШИ 
  

Избира Временна комисия със задача да изготви и предложи нов Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация в следния състав: 

 

Председател:  Георги Георгиев 

Зам. Председател: Николай Черкезов 

Секретар:  Андрей Петков 

Член:   Румен Кьосев 

Член:   Мариян Бодев 

Член:   Бойко Атанасов 

Член:   Ксения Павлова 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
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   ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

Решението  се приема !  

 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 13 
 

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

съвет 

РЕШИ 
  

Избира Временна комисия със задача да изготви и предложи нов Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация в следния състав: 

 

Председател:  Георги Георгиев 

Зам. Председател: Николай Черкезов 

Секретар:   Андрей Петков 

Член:   Румен Кьосев 

Член:   Мариян Бодев 

Член:   Бойко Атанасов 

Член:   Ксения Павлова 

 

Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.  

12.Определяне представител на Общинския съвет в Общото събрание на 

Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) 

  Както знаете с всеки мандат Общото събрание на НСОРБ променя състава си и 

трябва да бъде такъв представител. По принцип е залегнало в предложението такъв 

представител да бъде председателя на ОбС, така че предложението в този момент нека 

някой друг да го прочете, защото така не е удобро. 

Николай Черкезов – зам. председател на ОбС 

  Уважаеми колеги, предложението е следното:  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, 

ал. 1 от Устава на НСОРБ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България Георги Петров Георгиев – председател на Общински 

съвет Попово.  

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от ……………………зам. председател на ОбС  

 

 Тук чакаме предложения. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  От зам. председател на ОбС – г-н Николай Черкезов. 

Николай Черкезов – зам. председател на ОбС Попово 
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  Има ли други предложения, това чакаме. Ако няма, който е съгласен това 

предложение направено от г-н Георгиев, моля да гласува. 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

   ЗА    -   26 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
 

Предложението се приема !  

 

По докладната като цяло някакви въпроси и предложения. По тази точка 

гласуването е поименно: 

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ОТСЪСТВА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ОТСЪСТВА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

ЗА    -   25 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 
 

Решението се приема !  

 

  След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
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РЕШЕНИЕ № 14 
 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, 

ал. 1 от Устава на НСОРБ,   Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на 

общините в Република България Георги Петров Георгиев – председател на Общински 

съвет Попово.  

2. При невъзможност за участие на определения по т.1 делегат в заседание на 

Общото събрание, той ще бъде заместван от Николай Цонев Черкезов - зам. 

председател на ОбС  

 

Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.  

13.Определяне представител на ОбС Попово в Областен съвет за развитие на област 

Търговище. 

  Проекта за решение е следния: 

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22 ал. 2 от Закона 

за регионалното развитие,    Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Определя за представител на Общински съвет Попово в Областния съвет за 

развитие на област Търговище ……………………  

 

 

Очаквам предложения. Заповядайте г-н Димитров. 

 Румен Димитров – общински съветник 

  Г-н Председател, Вие като председател на ОбС предлагам да сте нашия 

представител.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Не, не, благодаря, аз си правя отвод, това е нещо различно, не ми е точно в 

приоритетите, благодаря за предложението, но мисля, че някой друг трябва да бъде 

представител. Така, че правя си отвод. Дайте други предложения. 

Емел Расимова – общински съветник 

  Дончо Дончев предлагам.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

  Дончо Дончев да бъде представител на ОбС Попово в Областен съвет за развитие 

на област Търговище. Добре. Благодаря за предложението. Колеги, други предложения? 

Има ли други предложения? Няма. Гласуваме като цяло предложението/  

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22 ал. 2 от Закона за 

регионалното развитие,    Общинският съвет 

 

РЕШИ 

1.  Определя за представител на Общински съвет Попово в Областния съвет за 

развитие на област Търговище Дончо Николаев Дончев – ръководител група съветници 

„АБВ“ в Общински съвет Попово. 
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Гласуването по тази точка отново е поименно. 

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 

 

1. Андрей Стефанов Петков   ЗА 

2. Бойко Радев Атанасов   ЗА 

3. Валентин Стефанов Витанов  ЗА 

4. Венетка Иванова Колева   ЗА 

5. Георги Петров Георгиев   ЗА 

6. Горан Иванов Цветков   ЗА 

7. Денис Николаев Юлиянов  ЗА 

8. Десислава Иванова Георгиева  ЗА 

9. Димитър Иванов Тодоров  ЗА 

10. Димитър Кънев Димитров  ОТСЪСТВА 

11. Дончо Николаев Дончев   ЗА 

12. Драгомир Анастасов Петров  ЗА 

13. Емел Мустафова Расимова  ЗА 

14. Златко Стефанов Иванов   ЗА 

15. Ксения Василева Павлова  ЗА 

16. Мариян Венциславов Бодев  ЗА 

17. Найден Иванов Иванов   ЗА 

18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 

19. Петранка Добрева Габровска  ЗА 

20. Петър Велчев Лазаров   ЗА 

21. Румен Георгиев Кьосев   ЗА 

22. Румен Добрев Димитров   ЗА 

23. Румен Стойчев Русев   ЗА 

24. Севда Лазарова Ерменкова  ОТСЪСТВА 

25. Сони Миленов Харизанов  ЗА 

26. Стоян Петров Попвеличков  ЗА 

27. Фатиме Алишева Реванска  ЗА 

28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА 

29. Христо Иванов Дюкенджиев  ЗА 

 

ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  

   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

Решението се приема !  

 

  След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 

РЕШЕНИЕ № 15 
 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 22 ал. 2 от Закона 

за регионалното развитие,    Общинският съвет 
 

РЕШИ 
 

1. Определя за представител на Общински съвет Попово в Областния съвет за 

развитие на област Търговище Дончо Николаев Дончев – ръководител група 

съветници „АБВ“ в Общински съвет Попово. 
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Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.  

14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Има постъпило питане от общинския съветник Дончо Дончев. Давам думата на 

Дончо Дончев да развие питането си. 

Дончо Дончев – общински съветник 

 Запитването ми е към Кмета на Общината г-н Веселинов относно: Изпълнение на 

Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна 

инициативна група – Попово“. 

 Уважаеми г-н Кмет, с Решения № 416, 417 и 418 от 2018 г. ОбС Попово /мандат 

2015-2019/ е  одобрил кандидатстването от Община Попово по подмярка 7.2. „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ 

от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение „Местна 

инициативна група – Попово“ за следните проекти:  

- „Реконструкция и рехабилитация на спортна инфраструктура в гр. Попово“ – 

подобект 1: Рехабилитация на обслужваща сграда, инфраструктура и 

съоръжения към Спортен комплекс – парк „Градска градина“, Подобект 2: 

„Реконструкция на южна трибуна (сектор В) в Спортен комплекс – парк 

„Градска градина“; 

- „Осигуряване на достъпна среда в обществена сграда, в която се предоставят 

услуги за населението от Дирекция „Социално подпомагане“ и Дирекция „Бюро 

по труда“ гр. Попово с подобект 1 : „Рампа за осигуряване на достъпна среда в 

обществена сграда“ и подобект 2 : „Монтаж на пътническа асансьорна уредба“. 

Моля да ми отговорите на какъв етап са цитираните проекти и изпълнява ли се 

стратегията за местно развитие по подхода ВОМР /водено от общностите местно 

развитие/ на МИГ – Попово. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Дончев. Давам думата за отговор на кмета на Общината д-р 

Людмил Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

 Уважаеми дами и господа, г-н Дончев, в отговор на питане от Ваша страна, давам 

следната информация относно цитираните проекти: На 20.07.2018 г. чрез 

информационната система за управление и наблюдение на средства от ЕС в България е 

подадена молба по подмярка 7.2 Инвестиции със 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 водени от общностите 

Местно развитие на Сдружение МИГ Попово.  

Първия проект, както казахте е реконструкция на южната трибуна или сектор В в 

спортния комплекс Парк – градска градина и стадиона. Стойността е 387 хиляди лева. Тук 

знаете тавана е до 400 хиляди лева.  

И второто, което е кандидатствал МИГ Попово е  осигуряване на достъпна среда в 

обществена сграда, в която се предоставят услуги за населението от Дирекция Бюро по 

труда и от Дирекция Социално подпомагане. Там стойността на проекта е 95 хиляди лева. 

Както знаете това е един въпрос, който дълги години не можем да го решим, поради 

конструктивно тесния изграден до този момент подход за асансьор. Всъщност това е ново 

решение с нов асансьор на сградата отсреща.  

След две уведомителни писма за предоставяне на разяснения и множество 

разговори между експерти от фонд Земеделие, МИГ и община Попово, най-накрая към 

дата 15.11.  тази година имаме уверение, че процедурата ще бъде одобрена, кой знае кога 

/това си добавям от мен/, както и че предстои подготовка и подписване на договор за 

евентуален проект Реконструкция на спортния комплекс – южна трибуна, сектор В, 
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градската градина. А другия проект за асансьора ще бъде одобрен на по-късен етап, също 

не знаем кога. Втората част на проекта за стадиона, тъй като има три проекта за три етапа 

изграждане и ремонтиране на този стадион, Рехабилитация на обслужващата сграда, 

инфраструктура и съоръжения към спортния комплекс, пак градска градина – това са 

съблекалните с трибуна, с козирка – проекта е много хубав, той също е до 400 000 лева 

евентуално ще бъде обявен прием по тази мярка през следващата година.  

 Относно изпълнението на стратегията за местно развитие по подхода водени от 

общности за местно развитие на МИГ Попово заявки за плащане на разходите по мярка 

19.4 Текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегия за водене от общности на 

местно развитие на МИГ Попово за тази година бяха изплатени едва на края на годината 

на 13.11. преди две седмици по-малко с многомесечно закъснение. Като питаме защо, как, 

ни се отговаря, че има писмо от Специализирана прокуратура, от фонд Земеделие за 

получен сигнал и това е.  

Към настоящия момент МИГ Попово има подадени още две заявки за плащане към 

фонд Земеделие, които все още не са изплатени. Забавеното изплащане на тези разходи на 

практика блокира работата на тази Местна инициативна група през 2019 г. Въпреки това 

към месец ноември 2019 са подадени 20 проекта по процедури обявени от МИГ Попово. 

Одобрени за финансиране от МИГ Попово и подадени към фонд Земеделие 

Разплащателна агенция са от тия 20 – 16 проекта. Обща стойност на финансовата помощ 

по одобрените проекти е 2 137 хиляди лева или това представлява 72 % от бюджета по 

Стратегията на МИГ Попово.  

На работна среща, която е проведена на 14 и 15 ноември с представители на МИГ 

Попово с фонд Земеделие е казано, че да не очакват до края на годината, на 2019 да бъдат 

сключени договори. Това са договори, тези 16, които Ви говоря повече от година са на 

земеделски производители, на арендатори, на фермери. Не е малка сумата, те си очакват 

парите над два милиона, както казах 137 хиляди лева. Това е което мога да Ви кажа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Веселинов. Г-н Дончев, имате ли допълнителни въпроси“ 

Дончо Дончев – общински съветник 

Аз благодаря за отговора на г-н Веселинов. Ако ми позволите с цялото ми 

уважение към Вас, тъй като разбрах, че има подаден сигнал и така както отиват нещата 

може да не се случат, може ли конкретно да ми кажете кой подава тези сигнали и с какво 

са свързани тези сигнали?  

Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

Ми знаете колко трудно се кореспондира с тези институции. Не са длъжни да ни 

дават обяснения както ми се каза от Специализирана Прокуратура, пък и кога ще 

приключи проверката един господ знае, пък и може да приключи след като приключи 

програмния период. 

Къде рефлектира, рефлектира тук в обществената полза тук на територията. Това, 

което ние всъщност сме засегнати като публична част – стадиона и асансьора Общината 

търсим съдействие, търсим начин тези проекти да ги финализираме, да направим обява, да 

изберем изпълнител. Вече се забавихме с една година. Проектите на земеделците, аз не 

знам тяхното търпение до тоя момент не преля ли чашата. Сигнала без да Ви казвам е от 

колега Ваш, известен е кой пише тук сигналите – Димитър Кънев. И ми е много интересно 

като пише срещу мене хайде приемам лично, ходя по Специализирана Прокуратура, ама 

когато пише срещу обществения интерес и нанася щета и се забавят и си представете пък 

не се финансират тези така добри проекти на кого пречи? Това е някаква себичност, 

политическа ли, нямам представа. Питайте го следващия път като дойде защо ги пише и 

какви са му мотивите. Аз до колкото знам Вие го избрахте да е член там от страна на 

Общинския съвет и срещу кого пише и за какво пише, нека да Ви даде обяснение.  
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Прокуратурата на мене и на МИГ не дава обяснение какъв е сигнала и точно за 

какво е. Те си се занимават със сигнала. Колко време е необходимо на тази Прокуратура 

не ми е известно. Това е, което мога да Ви кажа г-н Дончев.  

Дончо Дончев – общински съветник 

Аз благодаря за уточняващия отговор, само искам да вметна още нещо поправете 

ме, ако греша – за подобен сигнал преди години до колкото си спомням изгубихме 

финансиране, тъй като изпуснахме сроковете заради подобни обжалвания за обличането 

на поповска река в частта и, ако си спомням добре от Агробиолозите посока 

Механотехникума. Точно поради такива подавания на сигнали. Ами аз няма какво да 

кажа, до колко е морално да се заклеваме тук като общински съветници да работим в 

полза на жителите на Община Попово нека сам всеки да си отговори на този въпрос. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-н Дончев. Други въпроси към момента няма. 

 

С това обявявам края на второто заседание на ОбС Попово! 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО: 

 

 

     

    

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:  ……………………………. 

 

                                                 / Георги Георгиев / 

 

 

 

 

 

 

    ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................. 

              / Николай Черкезов / 

    

 

 

   ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ................................................... 

                  / Румен Кьосев / 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

Гл. специалист  „ОбС”:  ................................................ 

                   / Н. Здравкова / 


