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ПРОТОКОЛ № 42
Днес, 28.02.2019 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и ВТОРОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Готови ли сме да започнем? Имаме кворум. 28 съветника присъстват на днешното
заседание. Това ми дава право да открия 42-ро заседание на ОбС Попово. На заседанието
присъстват зам. кмет инж. Милена Божанова, Директор на Дирекция ФСДУС Мариан
Маринов и доста представители на общинска администрация.
Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от общинския
съветник Сони Харизанов.
Преди да започнем, позволете ми да прочета едно Уведомление от Хасан Ахмет Хасан
– председател на група съветници „Обединени за Попово“, което беше входирано в
деловодството на ОбС – Уважаеми г-н Председател, получих заявление от общинския
съветник Костадин Иванов Димитров, с което заявява, че напуска групата ни, считано от
18.03.2019 г. С този негов акт, групата на съветници „Обединени за Попово“ се разпада.
Така, че към този момент имаме една група съветници по-малко. Надявам се да
поправим тази грешка, защото все пак имаме още доста сесии до следващите общински
избори.
Така, преди да започнем по същество обсъждането на Дневния ред искам да Ви запозная,
че според чл. 44 ал. 1 от ЗМСМА пред вас е предоставен Годишен отчет за организиране на
изпълнението на решенията на ОбС Попово от Кмета на Общината. Той е за информация.
Предлагам на Вашето внимание Проекта за дневен ред, който е за днешното заседание:
1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2018 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020г.“
2.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите с
отпадъците в Община Попово за 2018 г.
3.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2019 г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
4.Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Попово за 2019 г. – имоти в регулация и одобряване на оценки за
продажба на недвижим имот и вещи.
5.Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска
собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.

6.Промяна на предназначението на Урегулирани поземлени имоти с кадастрални №№
456, 457, 458, 459,461, 462 и 463 от кв. 45 по действащия регулационен план на с.
Светлен, община Попово.
7.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
8.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и
предоставяне на ползване на общински пасища и мери на територията на Община
Попово.
9.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
10.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, който е съгласен с така прочетения Дневния ред на днешното заседание, моля да
гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

28
0
0

Дневния ред се приема.
Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1.Одобряване на Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2018 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020г.“
Становище по тази точка имат всички комисии, така че давам думата на Председателя
на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 26-ти, вторник, по обяд. Присъстваха 4
от членовете на комисията. Участие в заседанието взеха и представители на общинска
администрация. С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, комисията не излиза с решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание на 26-ти от 13.30 часа, присъствали пет члена,
с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание на 26 март от 16 часа заседава в пълен състав и
с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение да стане решение.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание с три гласа ЗА, двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и
нула ПРОТИВ подкпепя проекта за решение да стане решение. Благодаря!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия заседава вчера в 11.30 в пълен състав и с пет гласа ЗА одобряваме
Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2018 г. на „Общинския план за
развитие 2015-2020г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Станчев. Решението по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за
регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на
ЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2018 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.“
Колеги, имате думата за въпроси и коментари. Имаме ли коментари на Плана?
Димитър Димитров – общински съветник
Ние, групата на ГЕРБ смятаме да се въздържим по този Годишен доклад, като
смятаме, че начина по който всяка година го приемаме без да има някакъв ефект и да търсим
някакво решение на проблемите, защото в този доклад разбрах в комисиите, че това е доклад,
който е направен от външна организация и за мен нещата всяка година в този доклад стават
все по-стряскащи, особено като прочетох, че вече община Попово е 27 000 хиляди жители с
55% градско население и 45% горе-долу, хора по селата, с отрицателен прираст, това са все
неща, които всяка година, така ни отговарят и по комисиите общинските служители, че това
е било обичайна, стандартна процедура да приемем един доклад. Този доклад, ние нито го
анализираме, нито вземаме някакви последващи мерки. Четири години ние приемаме един
доклад, който всяка година нещата вървят надолу, надолу, надолу. Имаме проблем със
здравеопазването, всички знаем, на всяка сесия говорим за здравеопазване. Имаме проблем
със сметосъбирането, на всяка сесия говорим, сега се появи проблем с транспортната схема,
това е също много сериозен проблем за гражданите на община Попово и това са само неща,
които ние отчитаме като в един доклад, без никаква реакция и без поставяне на масата
проблемите за решаване, което за нас е много притеснително и за това ние и по комисиите се
въздържахме и сега смятаме да се въздържим, поради тази причина, че чисто технически
приемаме нещо и го приемаме съвсем спокойно, което е много притеснително и може би ще
се оправдаят думите на един човек, който няма да му споменавам имената, който каза че
така, както вървиме Попово на картата на България ще остане черна дупка. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Димитров. Много ме изкушавате да Ви отговоря, но понеже съм
председателстващ няма да отговоря на този въпрос, всъщност на коментара Ви. Заповядайте,
колеги. Имате думата, мисля, че трябва да отговорим на г-н Димитров на тази забележка,
защото има какво да се отговори, сигурен съм. Заповядайте, г-н Дончев.
Дончо Дончев – общински съветник
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Аз така, ако използвам думите на колегата и за мен е доста стряскашо, че групата на
ГЕРБ не подкрепя и остава като ВЪЗДЪРЖАЛА СЕ. Тук се зачеркват, по скоро се
споменават проблеми за здравеопазването, споменават се проблеми с транспорта, споменават
се проблеми с приръста. Ами аз не съм чул нито едно предложение от групата на ГЕРБ, от
нейния председател или от председателя на група съветници да се подобрят нещата. Така, че
след като се въздържат, за бих искал да знам какви са техните аргументи и техните
предложения. Специално искам да разбера какво е тяхното предложение за увеличаване
приръста на територията на Община Попово. Ето първия въпрос, който те споменаха, втория
– за здравеопазването, да не зачеркваме и други въпроси, но нека тези два, да започнем с тях.
Какво предлагате, как да се увеличи приръста? Не се съгласни, въздържате се, дайте Вие
решение. Благодаря Ви.
Никола Джамбазов – общински съветник
Господин Председател, общински съветници, ще Ви дам един пример. Аз имам две
деца. Вие? Увеличил съм малко приръста на населението. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А тези от нас, които вече не сме във фертилна възраст какво да правим? Малко да
разведрим обстановката. Г-н Маринов, иска нещо да коментира.
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, на 45 години съм и след два месеца
ще ставам баща. Ето, това е пример също за увеличаваме на приръста на населението.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Хайде сега да подемем и един такъв почин, ето тук както сме, г-н Димитров, ти
постави този въпрос, хайде всички като г-н Маринов, за да увеличим приръста на
населението в община Попово да направим по едно дете на тези години. Г-жа Божанова, не е
съгласна, защото трябва да го гледа, но нас ни е малко по-лесно, нали г-н Маринов? Ето, г-жа
Габровска желае нещо да каже.
Петранка Габровска – общински съветник
Аз искам да Ви кажа пак така за разведряване, че когато си родих първото дете и
започнах да работя обществена работа и ме критикуваха, че нямам второ и казваха, всички
млади да родят. Аз родих след 14 години и половина втория си син и съм страшно
благодарна, че наистина съм направила. Поздравявам и г-н Мариан Маринов. Той увеличава
броя на децата си.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не напразно г-н Тодор Живков на времето казваше – ние Ви направихме детски
градини – но г-н Живков ние нямаме деца за тях! – И деца ще Ви направим. Та сега някой
трябва да подеме почина.
Така, г-жа Колева, после г-н Петров.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Така, в тона, в който почнахе, ние, които сме извън фертилна възраст трябва да
направим така, че да създадем условия нашите деца, които са извън Попово да се върнат в
Попово и те също да увеличат собствените си деца и по този начин нещата ще станат подобре. Погледнете се тук, на кого от нас децата живеят в Попово? Единици са. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-жо Колева. Г-н Петров, заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник
Тя работата, щеше да е много смешна, ако не е плачевна. Само, че ние не сме казали,
че сме против доклада. Ние казахме, че се въздържаме. Ами то там са събрани много точки.
Има някои неща, с които сме съгласни или с които не сме, заради туй се въздържаме. Затова
искам да акцентирам на някои изречения от доклада за превантивната програма за развитие,
които например нейната цел е да извършва и постига ефективност и ефикасност на
стратегическото планиране на управлението и ресурсното осигуряване на регионалното
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развитие. Както и например предмета на наблюдението и изпълнението на целите на
регионалното и местно развитие. Мене ми, много пъти съм се запитвал, общината каква е
стратегията за евентуални чужди инвестиции от хора, които искат да инвестират в града.
Нали, това е един от начините, след като се инвестира да се подобри начина на живот на
хората и по тоя начин да се задържат самите хора тука и да се увеличи и приръста. Каква е
стратегията за толкоз време на Общината. Нещо облекчаваме ли ги тия хора, какво им
даваме, данъчни облекчения ли, нещо, какво правим? Например някой, който иска да
инвестира, за да станем една благоприятна зона тука за инвестиции. Като дойдат в България,
проверяват районите и казват, хей знаете ли там в Попово, в Търговищка област тъй и тъй,
ако инвестираме ще имаме благоприятни неща, които ОбС ги е приел и ще отидем и ще
вложим някои пари за бъдещето на тия хора.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Петров, ако има желаещи от нас зависи да ги облекчим. Между другото
имаме инвестиции, Вие даже знаете, лично сте засегнати, познавате хора, които инвестираха
и мисля, че едно от нещата, които правим е да подобрим инфраструктурата до това
новосъздадено предприятие. Мисля, че това е един пример. Сигурно има и други, които
трябва да бъдат направени.
Драгомир Петров – общински съветник
Да, прав сте, само че, неправилно може би ме разбрахте. Искам да имаме Стратегия –
написано – като влязат в сайта на Попово, да знаят, че инвеститорите еди какво си, еди какво
си, например, ако има работни места до 50 човека пет години ще е освободен от данъци. Или
нещо такова, а не да идва и да разговаря вече след като му е дошло на акъла. Просто да види
какво ние правим за цялата работа и да го обсъждаме тука и сме решили да излезем с някаква
крайна, някаква презентация за общината за инвеститори. Само за туй приказвам аз.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря. Може би трябва да го приемем като инициатива това. Сигурно,
може и да стане. Така, слушам други коментари, заповядайте колеги. Има ли желаещи някой
друг да каже нещо. Добре. Да преминем към гласуване. Гласуването по тази точка е явно.
Който е съгласен с проекта за решение по тази точка, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

20
0
8

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 502
На основание чл. 21 ал. 1 т. 24 от ЗМСМА и чл. 23 т. 4 и чл. 24 т. 4 от Закона за
регионално развитие (ЗРР), чл. 40 и чл. 91 ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на
ЗРР, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява Годишен доклад за наблюдението на изпълнението през 2018 г. на
„Общинския план за развитие 2015-2020 г.“
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Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на дейностите с
отпадъците в Община Попово за 2018 г.
Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, комисията отново не излиза с решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Приема Годишния отчет за 2018г. по изпълнението на „Програма за управление на
дейностите с отпадъците за период на действие 2016 – 2020г. “
Приложение: Отчет
Имате думата за въпроси и предложения по тази докладна. Г-н Димитров,
заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми колеги, аз имам един въпрос, който го задавам вече няколко пъти. Искам да
го задам още веднъж и някой в крайна сметка, някой от общинска администрация да обясни
на нас и на микрофоните, за да чуят гражданите в Общината, какво се случва със
сметосъбирането, как е организирано, какво ще се случи с тези бали, които са тонове, тонове
вече и по справката гледам, че са 2818 тона, което значи че имаме 2818 тона отпадъци на
края на града, които стоят, които са балирани, омесени биоразградими и не знам какви,
защото на нас на комисия като запитахме ни казаха, че сега ще пребалират балите, ще
сепарират биоразградимите отпадъци, така ни обясни едно момиче, което беше на
комисията, обаче и тя не можа да ни каже какво ще се случи от там нататък с тия бали.
Влизаме в летния сезон, нещата стават страшни и някой да ни обясни каква е цялата
процедура. Пак отчитаме един доклад тука колко сме велики, какви договори сме сключили,
Еко инвест, Булпак, не знам си какво, но в края на краищата реалностите са други. Имаме
огромни камари с бали и Вие ги виждате, всеки ден пътувате от там и ги виждате. Някой да
ни каже каква ще бъде стъпката, какво става?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, разбрах Ви, кой ще отговори на този въпрос? Г-н Трифонов?
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
Дами и господа, общински съветници, господин Председател, нищо апокалиптично
няма. Разрешението на Министерството на екологията за балите, тъй като стана въпрос за
2500 тона, разрешението за депониране на такъв вид бали и за нашата площадка е за 6 000
тона, ако трябва да сме пунктоални, но няма да се стигне до там. Правилно е отговорила
колежката, която е била на комисията. Наистина ще се прави пребалиране на всичките бали.
Няма нищо, абсолютно нищо драматично и не виждам защо трябва да се използват такива
определения като страшни. На 8 април е датата, в която изтичат всички срокове, свързани с
обявената обществена поръчка за избор на нов оператор. Предполагам, поне до сега
индикациите са, че няма никакви обструкции, няма никакви възражения и най-вероятно на 9
април сутринта ще се сдобием с договор и фирмата, която ще спечели конкурса, която ще
подпише договора ще започне веднага да изпълнява тази задача. Никакъв проблем не се
очертава и никакъв проблем нямаше пред сметосъбирането. Даже не мога точно да разбера
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същността на въпроса – какво точно се случва със сметосъбирането? Нищо особено, вървят
си нещата.
Голямата драма, която се опитаха да ни създадат август месец, беше преодоляна и аз
вчера имах възможност по друг повод да кажа, че цялата драма беше два дена шум във
фейсбук. Общината се справи без никой да разбере. И ако не бяха писанките във фейсбук пак
нямаше никой да разбере. Просто драма със сметосъбирането в Попово няма. И не се
очертава да има.
Не само това, в момента не знам дали сте обърнали внимание, в момента дори върви и
почистването на камарите със сгурия, която ние сме направили, всички ние, те не са дошли
от някъде, които допълнително, това е допълнителен ангажимент, който не е включен в
обема на обществените поръчки за сметосъбиране, но правим и това с цената на много
компромиси към хората от града. Обещавахме си много всичките заедно ще направим по
отношение на организацията, по отношение, ако щете на възпитанието, по отношение на
отношението на хората към този проблем, защото продължава да се увеличава тонажа
независимо от намаляване населението на града, независимо от този демографски проблем,
за който говорихте по първа точка, но пак казвам – проблем със сметосъбирането в Попово
няма, не се очертава да има и никаква екологична криза, имайте пред вид, че ние сме
ежеседмично подложени на мониторинг, в което по принцип няма нищо лошо. За нас е
добре. В момента лабораторията на Министерството на екологията за чистотата на въздуха е
тука на наша територия. Първите замервания са – дай боже всеки му такъв въздух. Казвам го
съвсем сериозно.
Така, че още веднъж искам да отговоря. Правилно е казала колежката – да, ще се
пребалират, като идеята не е защото има проблем с балите, а защото вътре в балите,
балирани в момента има суровина, има пластмаса, има метал, има хартия, а фирмата, която
се очертава да бъде победител в конкурса има интерес към тези суровини и предполагам, че
става въпрос за някакво икономизиране на този въпрос, на този целия процес, за да можем да
запазим и можахме да запазим таксата смет такава, каквато е била в предишни години, без да
се налага да се увеличава. Защото много пъти съм казвал, увеличава се тонажа, броя на
хората намалява и наистина е трудно и колегите, които се занимават с финансите на
общината, наистина е много трудно с тези средства целия този процес да може да се
финансира, но проблем няма да има. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Трифонов.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз искам да попитам г-н Трифонов, това пребалиране на 2818 тона, предполагам ще
струва някакви пари и за чия сметка ще бъде това нещо? И другия ми въпрос е какво ще
направи новата фирма за тия контейнери, които са в града, защото даже и контейнера на
общинския стол е подпрян с два големи камъка, защото му няма краката и се клати и жените
като изхвърлят боклука и се килва на една страна, а такива има и в кв. Запад, и в Младост
видях такъв контейнер. Какво ще направиме за това нещо, защото тия контейнери вече не
знам?
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
Веднага, мога да отговоря. Нямаме никакъв финансов ангажимент към пребалирането.
Това в договора с новия изпълнител е предвидено, предвидена е подмяна на контейнерите.
Включително и вчера в село Еленово доставихме два нови контейнера. Сега, разбираемо е,
фирмата, която в момента и изтича договора, разбирам ги и тях в последния месец трудно се
съгласяват, при положение, че им изтича договора трудно се съгласяват да подменят
контейнери, но с наличните резерви успяхме да покрием. Тъй като проблемите с
контейнерите не е точно в града, по-скоро в селата. Включително пак казвам, вчера
доставихме два контейнера в Еленово, в Глогинка онзи ден доставихме контейнери, но с
новия договор ще бъдат подменени контейнерите. Благодаря!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Благодаря г-н Трифонов. Ще ми позволите един коментар. Аз мисля, че трябва да
отдадем тук дължимото наистина на общинска администрация, защото ако добре си
спомняте след едностранното прекратяване на възможността Община Попово по действащ
договор да депонира отпадъците на територията на сметището в Александрово, в Търговище,
където и да се намира, ние не усетихме, говоря…. /Г-н Димитров, извинявайте, но мисля че
коментираме нещо, което касае особено Вашия въпрос/ Мисля, че трябва да отдадем
дължимото, защото никой от община Попово тук, никой от гражданите разбра, че има
сериозен проблем. Само се замислете, обърнете се назад във времето и погледнете колко
примери има, които са дадени по телевизията за градове, които в такъв случай, в който е
спряно сметоизвозването на такива депа се получава един драстичен проблем със
сметосъбирането, няма къде да бъдат изхвърляни, натрупват се едни камари с боклуци, така
че ние мисля, че трябва да отдадем дължимото тук в решаването на общинска
администрация в решаването на този проблем. Мисля, че това трябва от всички нас да бъде
ясно. Благодаря Ви!
Има ли други въпроси? Г-н Петров, заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник
Извинявайте, но ние не искаме, ние просто задаваме въпроси да се уточнят някои
неща и нямаме нищо напротив. Много добре, че се е получило така и дано всичко да е както
трябва. Само, че ние просто казваме неща от които сме обезпокоени, както например искам
да попитам тия контейнерите, до колкото знаем тая фирма, която ще се занимава с
контейнерите е една, пък тая със сметосъбирането, горе с тия инвестициите, които направиха
е друга фирма. Да не би да се оскъпи сега. Едните са едно, заедно ли ще бъдат? И тия
контейнери на общината ли са или са на тая фирма вече?
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
Г-н Председател, г-н Петров, не една е фирмата. Няма разделение на дейностите и
контейнерите са собственост на фирмата. Но, те по договор има брой контейнери, които са
длъжни да осигурят, длъжни са да ги поддържат във вид, който е годен за използване. Между
другото големия проблем на контейнерите идва от претоварването. Има няколко места, не
искам да изпадам в подробности, защото ще Ви отнема излишно време, но има няколко
адреса в Попово, където наистина е проблем. Всеки път там два пъти в седмицата заварваме
контейнерите пълни до горе с тор, или пълни със строителни отпадъци и в момента, в който
машината ги вдигне, защото те не знаят какво има под капака, в момента, в който вдигнат и
те остават само ушите на машината и контейнера остава долу разпран. Всеки от нас го е
виждал това как го прави съседа. Хайде да речем, ние сме съзнателни и ние лично не го
правим. Но всеки от нас го е виждал. Колко пъти сме си позволявали да направим забележка
на някой. Това са неща, които, те не са скрити. Те стават пред очите на всички ни. Същото е
с тия огромни камари, които в момента, в момента два големи камаза с два големи багера
обикалят града, от една седмица обикаляме града с два камаза да събираме камарите от пепел
от печките. Не знам дали имате представа за колко тона става въпрос? Днес ще извозим шест
камаза, днеска. Вчера извозихме шест.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Сто тона, шест камаза са приблизително сто тона.
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
Ами за това говоря. Това всичкото става пред очите ни. Разберете, не става въпрос за
оплакване, не се жалваме, но това са едни излишни средства, които изтичат от сметката за
сметосъбиране, от нашите пари и вместо да можем да си позволим например да подменим
кошчетата тук отпред пред общината на площада или където и да било на друго място като
се наложи, ние ходим да харчим едни пари за ето такива неща. За това пак казвам, с
участието на всички ни ще стане. Няма как. Има инспектори към т. н. общинска полиция
всеки ден актове правят за тия неща, но пред очите ни става. За това Ви моля. Всеки го
вижда. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Благодаря г-н Трифонов. Г-н Кьосев, заповядайте.
Румен Кьосев – общински съветник
Благодаря г-н Председател. Аз ще направя коментар на последните думи на г-н
Трифонов за замърсяването с отпадъци от отоплението с твърди горива. Ами Вие, преди
половин година повдигнахте и този въпрос, г-н Председател за замърсяването на въздуха и т.
н. Оказва се, че газопреносното дружество, което работи с благословията на Община Попово
и на което Община Попово е подарило офиса, бившата сладкарница Зарайск, не се изразих
правилно, апортирало я е в първото дружество, което се създава преди повече от 10 години,
това дружество категорично отказва да достави битова газ на населението, включително и на
мен. Споделям го, но предполагам и за другите граждани на Общината е проблем. Всички
осъзнаваме повишаването на цените на твърдите горива, искаме да минем към по-лесното,
по-ефективното и по-чистото, а ни се пречи. И тук трябва да поставя въпроса на общинската
администрация, аз между другото си направих преди известно време труда да направя
справка за движението на капитала на това дружество – това дружество отдавна вече не
съществува. Преобразувано, станало първо Русенско, после Софийско, това не ме
интересува. Въпроса е Община Попово как ще подходи с тези хора, които Общината е
допуснала да работят и да печелят за да ги убеди и те да доставят тази стока на
потребителите. Ние сме готови да си плащаме газта, а в същото време хората казват – не, ти
имаш тръба на сто метра от мен, ще ми дадеш 7 000 лева, за да ти докарам само тръбичката.
Е няма да стане. А в същото време всички учреждения големи всеки месец си плащат таксите
на това дружество. То съществува на територията на Попово благодарение на поповските
граждани, които му плащат заплатите. Да не говорим за високата цена на газа, световната
цена падна с 40%, днес или утре ДКЕВР ще вдига с още колко % цената на газа. Това няма
значение. Просто като една молба и към общинската администрация да се задвижи и да
съдейства на поповските граждани. Ние не искаме заеми от Общината, както някои общини
щели да купуват пелетни камини и т. н. и т. н. ние искаме да си платим услугата, ама на
нормалните цени.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
На Вас Ви отказват с какъв аргумент?
Румен Кьосев – общински съветник
С аргумента, че от четири входа само четири жилища искаме да ни се достави газ –
Запад 35. Имаме подадени заявления и ни се отказва устно разбира се, че ние не сме
икономически изгодни за тях.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами, това е друго, значи те пак Ви казват, че Ви дават газ, само трябва Вие да си платите
доставката, нали така.
Румен Кьосев – общински съветник
Не, трябва да си платя тръбата, само тръбата трябва да платя. И като сметна, че 7 000 лева,
това са ми за 7 години отоплението на твърдо гориво, е ще се топля на дърва и ще си хвърлям
боклуците до контейнера, няма как да стане иначе.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря г-н Кьосев просто исках да изясним нещата. Малко се отклонихме,
мисля, че от темата, тръгнахме в малко по-различна тематика, защото обсъждаме в момента за
отпадъците, да има някаква връзка, съгласен съм, има връзка. Добре.
Колеги, други коментари? Има ли други коментари на предложението за решение по тази
точка? Не виждам. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно.
Който е съгласен с предложението за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 503
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 9 от ЗУО, Общинският
съвет

РЕШИ
1. Приема Годишния отчет за 2018г. по изпълнението на „Програма за управление на
дейностите с отпадъците за период на действие 2016 – 2020г. “
Приложение: Отчет
Така колеги, преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Приемане на списък на общинския жилищен фонд за 2019 г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Димитров. Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3,
ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища и чл. 27, ал. 2 от Наредбата
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово Приема списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на
общински жилища по
групи, според тяхното предназначение, съгласно
Приложение №1 Списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на общински
жилища по групи, според тяхното предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища, включени в Приложение №2
Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за закупуване и
отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища-чл.
27,ал.1,т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни
нужди , за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Приложения:
Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
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Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища,подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища-чл.
27,ал.1,т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни нужди , за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Колеги, заповядайте, имате думата. Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Председател, уважаеми колеги, и миналата година, когато ни се предлагаше тази
докладна го поставихме този въпрос и сега го поставяме. Сега предлагаме втора точка, тоест
включените в Приложение 2, да отпадне втора точка и да спреме да продаваме по този начин
общински жилища. Те ни останаха единствено те и всичко друго разпродадохме, махнахме,
приватизирахме и сега посягаме и на общинските жилища. Нашето предложение е втора
точка да отпадне от докладната. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Димитров. Колеги, други коментари, преди да подложа на гласуване
предложението на г-н Димитров. Заповядайте, г-н Черкезов.
Николай Черкезов – общински съветник
Първо един въпрос – колко жилища сме продали миналата година?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Кой ще отговори на този въпрос? Г-н Маринов?
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
В докладната пише – 7 броя.
Николай Черкезов – общински съветник
До колкото си спомням списъка беше по-голям като го гласувахме миналата година.
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Само да допълня – имаше хора, които се отказаха, понеже цената, която е определена
на пазарен принцип с пазарна оценка от оценители, не случайно ръководството на Общината
специално за тия сделки, за да бъдат чисти и прозрачни наеха двама оценители, които
направиха две независими пазарни оценки и ръководството избра по-високата от двете. И
част от лицата, които бяха подали заявления за закупуване се отказаха, поради факта, че
цената им се стори по-висока и предполагам са предпочели, ако решат да си закупят на
свободния пазар жилище. Благодаря Ви.
Николай Черкезов – общински съветник
Идеята ми беше същата, че от този списък не е сигурно дали ще се продадат.
Въпросът ми е друг, по предложението на г-н Димитров, което не приемам и затова искам да
коментирам. В момента съществува практика, че общинските жилища, всеки, който отговаря
на определени условия – няколко години да си плаща редовно наема, има право да закупи
това жилище. Много хора по тая причина са инвестирали в жилищата си повече от колкото
могат да си позволят с идеята, че в един щастлив момент ще си го закупят. Такъв рязко и
ненавременно решение ще постави в неудобно положение такива хора. Съгласен съм, че
може би е време да прекратим продажбата на жилища, но да сменим правилата – за
определен срок новите наематели да нямат вече право да си закупуват жилища, гратисен
период за старите наематели от няколко години да си вземат решение след, което да си
загубят правото и да, ще го подкрепя. Но така изведнъж в момента не съм съгласен, че
предложението е правилно от страна на хората, които живеят вътре и имат някакви
намерения. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Черкезов. И аз мисля, че това е много логично разсъждение. Г-н
Маринов, заповядайте.
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Искам само да допълня, че до 2016 г. беше изгодно и актуално да се закупуват такива
жилища, тъй като сделките ставаха на данъчна оценка. Но след промяна в законодателството
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от тогава цените са на пазарен принцип и рязко намаляха желаещите, които да предпочетат,
затова г-н Черкезов е прав, че хора, които дълги години са ползвали жилищата са направили
доста сериозни инвестиции в тях и може би това е мотива им да желаят да закупят
жилището, в което живеят. Да, благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, благодаря на г-н Маринов. Има ли други коментари, или да подложа на гласуване
предложението на г-н Димитров? Добре. Не виждам. В такъв случай подлагам на гласуване
предложението на г-н Димитров да отпадне втора точка от предложението за решение, което
включваше 2.Дава съгласие за продажба на общински жилища, включени в Приложение №2
Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за закупуване и
отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища-чл.
27,ал.1,т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни
нужди , за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Който е съгласен с това предложение на г-н Димитров, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

7
18
1

С този резултат предложението на г-н Димитров не се приема !
И подлагам на гласуване предложението в пълния му вид, в който беше прочетено в
началото. Който е съгласен с решението в пълния му вид, моля да гласува
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев

ОТСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
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24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-

19
0
7

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 504
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3,
ал. 2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища и чл. 27, ал. 2 от Наредбата
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово Приема списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на
общински жилища по
групи, според тяхното предназначение, съгласно
Приложение №1 Списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на общински
жилища по групи, според тяхното предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища, включени в Приложение №2
Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за закупуване и
отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища-чл.
27,ал.1,т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни
нужди , за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Приложения:
Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища,подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища-чл.
27,ал.1,т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни нужди , за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища

Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в Община Попово за 2019 г. – имоти в регулация и одобряване на оценки за
продажба на недвижим имот и вещи.
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
С три гласа ЗА, два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ подкрепяме проекта а
решение да стане. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид:
На основание чл.8, ал.1, ал.9 и ал.4, чл.14, ал.1, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС,
чл.5А, ал.5, чл.36, ал.1, чл.35, ал.5 и чл.49, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово за 2019г.,
- раздел ІІІ, т.А с:
Помещение с площ 60 кв.м. за търговски обект находящо се в УПИ І от кв.28 по
регулационния план на с.Садина
2.Одобрява начална продажна цена:
- 2 572.40 лева за Поземлен имот с кад.№372 от кв.39 по регулационния план на
с.Славяново с площ 840 кв.м., собственост на Общината по АОС 1988/29.09.16г. Цената е без
ДДС.
- 1 650 лева за къща от олекотени панели № 47 с площ 55кв.м., като материали находяща
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 038 лева за лекотоварен автомобил УАЗ фургон с ДК № Т 35-83АТ.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.

Имате думата. Въпроси? Имаме ли въпроси? Да, заповядайте г-н Димитров.
Костадин Димитров – общински съветник
Не ми стана ясно за Садина – кой е имота – УПИ 1
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Маринов, Вие ли ще отговорите?
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Там, на центъра става въпрос, дами и господа, колегата е в отпуск, който е подал
докладната, но ако искате след сесията може да отидем да видим в заявленията. Има
свободен имот 60 квадрата, не знам дали не говореха за дискотека ли някаква, която е на
центъра там. Вие живеете в Садина, предполагам сте наясно. Има подадено заявление от
заинтересовани лица, администрацията е длъжна да го представи на Вашето внимание за
отдаване под наем, при положение, че има проявен интерес. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Така, други въпроси, имаме ли? Г-н Черкезов, заповядайте.
Николай Черкезов – общински съветник
А цената на този автомобил с ДДС ли е или не, защото не е написано?
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Това е крайна цена. С ДДС.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това е хубаво да се опише. Значи да го допълним тук, че е с ДДС, сигурно е това.
Допълнете си:
- 1 038 лева за лекотоварен автомобил УАЗ фургон с ДК № Т 35-83АТ с
ДДС.
Така, други въпроси? Имаме ли. Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

25
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 505
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На основание чл.8, ал.1, ал.9 и ал.4, чл.14, ал.1, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС,
чл.5А, ал.5, чл.36, ал.1, чл.35, ал.5 и чл.49, ал.1 от НРПУРОИ във връзка с чл.21, ал.1,
т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Годишната Програма за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово за 2019г.,
- раздел ІІІ, т.А с:
Помещение с площ 60 кв.м. за търговски обект находящо се в УПИ І от кв.28 по
регулационния план на с.Садина
2.Одобрява начална продажна цена:
- 2 572.40 лева за Поземлен имот с кад.№372 от кв.39 по регулационния план на
с.Славяново с площ 840 кв.м., собственост на Общината по АОС 1988/29.09.16г. Цената е без
ДДС.
- 1 650 лева за къща от олекотени панели № 47 с площ 55кв.м., като материали находяща
се в кв.”Надежда” на гр.Попово. Цената е без ДДС.
- 1 038 лева за лекотоварен автомобил УАЗ фургон с ДК № Т 35-83АТ с ДДС.
3. Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Откриване на процедура за приватизация на нежилищен обект общинска
собственост, чрез публичен търг с явно наддаване.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА по подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия също с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
С три гласа ЗА, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ, нашата комисия подкрепя
проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е в следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8,
чл. 4 ал. 4, чл. 31 ал. 1 и ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6 ал. 1, чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема пазарната оценка в размер на 27 020,00 лв. без ДДС и правния анализ на
обект “УПИ и масивна едноетажна сграда /фурна/, находяща се в УПИ Х, кв. 53, с. Кардам”,
за който има издаден АОС № 13475/29.10.2018 г.
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2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 при следните
условия:
2.1. Начална тръжна цена –27 020,00 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 300 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на
Решението в “Държавен вестник” в стая 209 на общината, след представяне на документ за
внесена сума от 20 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят, съдебно
решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при упълномощаване
и попълват декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от началната тръжната цена/2 702
лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” по банковата
сметка на Община Попово с IBAN BG98STSA93003300135430, BIC код STSABGSF, в банка
ДСК – клон Попово.
3.4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга до 15-тия ден от
обнародване на решението в “ДВ”.
3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия
ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” всеки присъствен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация.
3.6. Търгът да се проведе в залата на Информационен център при Община Попово от
10.00 часа в първия присъствен ден след изтичане на срока за подаване на тръжните
документи.
3.7. При неявявяне на кандидати, сроковете по търга за обекта, да се удължат с още
20 дни.
4. Упълномощава Кмета на Общината по чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи комисия за
провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на второ място и
сключи договора за приватизация.
Имате думата за коментар. Въпроси, коментари по отношение на тази докладна?
Имаме ли въпроси? Приемаме, че няма в такъв случай и преминаваме към гласуване:
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО :
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 506
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3, чл. 12, ал. 2 от Наредбата
за анализи на правното състояние и приватизационни оценки, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8,
чл. 4 ал. 4, чл. 31 ал. 1 и ал. 3, чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и
следприватизационен контрол, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, чл. 6 ал. 1, чл. 9 от
Наредбата за търговете и конкурсите, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема пазарната оценка в размер на 27 020,00 лв. без ДДС и правния анализ на
обект “УПИ и масивна едноетажна сграда /фурна/, находяща се в УПИ Х, кв. 53, с. Кардам”,
за който има издаден АОС № 13475/29.10.2018 г.
2. Да се проведе публичен търг за приватизация на обекта по т.1 при следните
условия:
2.1. Начална тръжна цена –27 020,00 лв.
2.2. Стъпка за наддаване – 300 лв.
3. Утвърждава тръжната документация за провеждане на търга.
3.1. Срок за закупуване на тръжната документация до 10-тия ден от обнародване на
Решението в “Държавен вестник” в стая 209 на общината, след представяне на документ за
внесена сума от 20 лв. без ДДС в касата на Информационен център на общината.
3.2. При закупуване на тръжната документация кандидатите представят, съдебно
решение за регистрация на лицето по ТЗ, лична карта или пълномощно при упълномощаване
и попълват декларация за неразгласяване на информацията.
3.3. Депозитът за участие в търга в размер на 10% от началната тръжната цена/2 702
лв./ се внася до 15–тия ден от обнародване на решението в “Държавен вестник” по банковата
сметка на Община Попово с IBAN BG98STSA93003300135430, BIC код STSABGSF, в банка
ДСК – клон Попово.
3.4. Срок за подаване на предложенията за участие в търга до 15-тия ден от
обнародване на решението в “ДВ”.
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3.5. Срок за оглед на обектите и получаване на допълнителна информация до 15-тия
ден от обнародването на решението в “Държавен вестник” всеки присъствен ден, след
представяне на документ за закупена тръжна документация.
3.6. Търгът да се проведе в залата на Информационен център при Община Попово от
10.00 часа в първия присъствен ден след изтичане на срока за подаване на тръжните
документи.
3.7. При неявявяне на кандидати, сроковете по търга за обекта, да се удължат с още
20 дни.
4. Упълномощава Кмета на Общината по чл. 8 и чл. 36 от НТК да назначи комисия за
провеждане на търга, да определи спечелилия търга участник, класирания на второ място и
сключи договора за приватизация.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Промяна на предназначението на Урегулирани поземлени имоти с кадастрални №№
456, 457, 458, 459,461, 462 и 463 от кв. 45 по действащия регулационен план на с.
Светлен, община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
С три гласа ЗА, два ВЪЗДЪРЖА ЛИ СЕ, нула ПРОТИВ, подкрепяме проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е в следния вид:
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал.9,
във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за регулация за поземлени имоти с № № 456, 457, 458, 459, 461, 462
и 463 в кв. 45 по Действащия РП на с. Светлен, общ. Попово, при получаване на писмено
съгласие от Министъра на образованието и науката по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ.
Изменението на подробния устройствен план да се извърши без да се засягат
кадастралните граници на поземлен имот с № 455, както е посочено в скицата –
предложение.
Възлага на кмета на Община Попово при получаване на писмено съгласие от
Министъра на образованието и науката да предприеме необходимите действия съгласно
изискванията на Закона за устройство на територията по разрешаване изработването на
проект за подробен устройствен план.
Имате думата за въпроси, коментари. Имаме ли въпроси, коментари по тази точка? Не
виждам. В такъв случай гласуваме. Гласуването е явно по тази точка, който е съгласен с
предложението, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

-

26
0
0
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 507
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал.9,
във връзка с чл. 134, ал.1, т.1 и чл.124а, ал.1 от ЗУТ, Общинският съвет

РЕШИ
Общински съвет Попово дава съгласие за изработване на проект за Подробен
устройствен план – План за регулация за поземлени имоти с № № 456, 457, 458, 459, 461, 462
и 463 в кв. 45 по Действащия РП на с. Светлен, общ. Попово, при получаване на писмено
съгласие от Министъра на образованието и науката по реда на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ.
Изменението на подробния устройствен план да се извърши без да се засягат
кадастралните граници на поземлен имот с № 455, както е посочено в скицата –
предложение.
Възлага на кмета на Община Попово при получаване на писмено съгласие от
Министъра на образованието и науката да предприеме необходимите действия съгласно
изискванията на Закона за устройство на територията по разрешаване изработването на
проект за подробен устройствен план.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
С четири гласа ЗА, един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ, нашата комисия
подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е в следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.6
Закона за общинската собственост и изменение на чл. 37п от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и
чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§1. Чл. 16, ал. 1 се променя изцяло и придобива следния вид – "С решение на
общинския съвет свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са
необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на
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общинския бюджет могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни,
образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението,
както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза".
§2. Създава се нова алинея 2 – "По реда на ал.1 на търговски дружества могат да се
отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за
спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането,
ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтностроителните дейности".
§3. Създава се нова алинея 3 – "Решението на Общински съвет по предходните аленей
трябва да съдържа:
1. Точно описание на имота;
2. Точна идентификация на физическото или юридическото лице, на което се отдава
под наем имота;
3. Мотиви за отдаване под наем;
4. Срок, за който се отдава под наем;
5. Наемна цена;
6. Специални условия или изисквания към наемателя, които задължително трябва да
залегнат в договора;"
§4. Създава се нова алинея 4 – "Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът
на Общината или упълномощен от него заместник кмет сключа договор за наем, при условия
и ред, определени в решението, в който задължително има клауза, че имотът не може да се
пренаема, преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно с трети лица, както и да се
използва за стопанска и производствена дейност."
§5. Създавам се нова алинея 5 – "Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не
може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на отдаване под наем по общия ред имоти в
съответната зона на Общината, освен в случаите, предвидени в закон.";
§6. Алинея 2 става алинея 6 и се изменя по следния начин – "Срокът за наемните
правоотношения по предходните алинеи не може да бъде по-дълъг от 10 години."
Има ли въпроси и коментари по тази точка? Не виждам. Преминаваме към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 508
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 14, ал.6
Закона за общинската собственост и изменение на чл. 37п от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи, при спазване на изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и
чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§1. Чл. 16, ал. 1 се променя изцяло и придобива следния вид – "С решение на
общинския съвет свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са
необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на
общинския бюджет могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни,
образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението,
както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза".
§2. Създава се нова алинея 2 – "По реда на ал.1 на търговски дружества могат да се
отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно използване, за
спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането,
ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтностроителните дейности".
§3. Създава се нова алинея 3 – "Решението на Общински съвет по предходните аленей
трябва да съдържа:
7. Точно описание на имота;
8. Точна идентификация на физическото или юридическото лице, на което се отдава
под наем имота;
9. Мотиви за отдаване под наем;
10. Срок, за който се отдава под наем;
11. Наемна цена;
12. Специални условия или изисквания към наемателя, които задължително трябва да
залегнат в договора;"
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§4. Създава се нова алинея 4 – "Въз основа на решението на Общинския съвет, кметът
на Общината или упълномощен от него заместник кмет сключа договор за наем, при условия
и ред, определени в решението, в който задължително има клауза, че имотът не може да се
пренаема, преотстъпва за ползване, да се ползва съвместно с трети лица, както и да се
използва за стопанска и производствена дейност."
§5. Създавам се нова алинея 5 – "Наемната цена на отдаваните по този ред имоти не
може да бъде по-ниска от началната тръжна цена на отдаване под наем по общия ред имоти в
съответната зона на Общината, освен в случаите, предвидени в закон.";
§6. Алинея 2 става алинея 6 и се изменя по следния начин – "Срокът за наемните
правоотношения по предходните алинеи не може да бъде по-дълъг от 10 години."
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление и
предоставяне на ползване на общински пасища и мери на територията на Община
Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
С четири гласа ЗА, един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ, подкрепяме проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е в следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изменение
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, при спазване на
изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление
и предоставяне на ползване на общински пасища и мери на територията на Община Попово,
както следва:
§ 1. Заглавието на Наредбата се променя както следва: " Наредба за стопанисване,
управление и предоставяне на ползване на общински пасища, мери и ливади на територията
на Община Попово".
§ 2. Навсякъде в Наредбата думите "мери и пасища" се заменят с думите "пасища,
мери и ливади"
§3. В чл.31 се създава нова алинея 2, която гласи: "За устройване на постоянни
пчелини с над 10 пчелни семейства, на собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл.
8 от Закона за пчеларството, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд върху свободни маломерни имоти или маломерна част
от имот, която се определя със ситуационна скица, като се спазват изискванията на Закона за
пчеларството и чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи без
провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител."
§4. Създава се нов член 31а, който гласи: "(1) При устройване на постоянен пчелин
върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3кв.
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м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на
разстояние не по-малко от:
1. десет км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и
резерватни пчелини;
2. пет км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни
пчелни майки;
3. три км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по
биологичен начин.
(2) Постоянните пчелини се регистрират в съответствие с чл. 51, ал. 1 и 3 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и чл. 8 от Закона за пчеларството. Кошерите и пчелните
семейства се идентифицират съгласно чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(3) Правото на ползване по ал. 1 се учредява от кмета на общината - за пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд.
(4) За учредяване право на ползване по ал. 1 собственикът на пчелина подава
заявление, в което посочва срока, за който желае да му бъде учредено правото на ползване.
Заявлението се подава до кмета на общината.
(5) Въз основа на подаденото заявление се комплектува преписка, към която се
прилагат:
1. документ, удостоверяващ, че заявителят има регистриран животновъден обект постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, който е вписан в регистъра по чл. 8 от Закона
за пчеларството;
2. пазарна оценка на имота, изготвена от независим оценител, за която заявителят е
уведомен писмено, с обратна разписка;
3. писмено съгласие на заявителя с изготвената от независимия оценител оценка на
имота;
4. други документи, които се изискват от специални закони.
(6) Кметът се произнася по заявлението, като издава заповед за учредяване право на
ползване или постановява отказ.
(7) Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(8) Цената за учредяване право на ползване по ал. 1 се определя от пазарната оценка
на имота и цената за извършване на независимата оценка и се заплаща в едномесечен срок от
влизането в сила на заповедта за учредяване право на ползване. В случай че цената не бъде
заплатена в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е издадена заповед за
учредено правото на ползване, се погасяват и процедурата се прекратява.
(9) Въз основа на влязлата в сила заповед за учредяване право на ползване и
извършеното плащане кметът на общината сключва договор със заявителя.
(10) Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се
сключват за срок, не по-дълъг от 10 години.
(11) Договорите по ал. 10 се вписват в службата по вписванията по
местонахождението на имота и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие
за сметка на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване.
(12) Лицата, които са сключили договори за право на ползване за устройване на
постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, след изразено писмено съгласие на кмета на
общината, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения,
свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла на Закона за
устройство на територията.
(13) В едномесечен срок от изтичането на срока на договора или предсрочното му
прекратяване лицата по ал. 12 премахват изградените в имота спомагателни постройки и
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съоръжения. При неизпълнение на задължението в определения срок правата на собственост
върху постройките и съоръженията се упражняват от собственика на имота.
(14) Правото на ползване се прекратява при условията на чл. 11, ал. 3 от Закона за
пчеларството.
(15) За настаняване или преместване на временен пчелин по смисъла на Закона за
пчеларството не се учредява право на ползване върху пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд, а се издава разрешение от кмета на общината. Издаването на разрешение е
безвъзмездно.
Имате думата за въпроси. Г-н Джамбазов, заповядайте.
Никола Джамбазов – общински съветник
Радвам се, че има такава докладна записка, която е в интерес на пчеларите на
територията на Община Попово, а не рестриктивни мерки, които се опитахме да наложим
миналата година по това време, които бяха съпътствани с протест от страна на пчеларите. Но
тук мисля, че тук е мястото да попитам кога тук на нас в ОбС ще ни се предостави може би
проект за Наредба за обема на животновъдната дейност и място за отглеждане на такива
единици на територията на Община Попово? Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Джамбазов, но не знам кой може в момента да Ви отговори на този
въпрос. Може би трябва да го отправите писмено като питане, за да инициираме някакъв
такъв отговор, но в момента едва ли. Да, ние точно това се опитахме тогава да направим и
получихме сериозен отпор на това, затова и оттеглихме това предложение, а Вие сега искате
да инициираме наново ли такова движение.
Никола Джамбазов – общински съветник
………/общинският съветник не говори на микрофон/
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Действащата Наредба 1. Там е в нея е упоменато това нещо.
Никола Джамбазов – общински съветник
…………../общинският съветник не говори на микрофон/ ……………….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тази дискусия, аз само като информация е организирана в момента на ниво – държава.
Предстои мисля, че в петък или, ако не се лъжа в понеделник такава инициатива на ниво
област, инициирана от Министъра на земеделието и в съдействието с Областна служба. Там
участват и всички земеделски стопани, включително и зърнопроизводители и пчелари, така
че тази инициатива върви. Може би и Общината трябва да се включи в тази тема, но
инициативата и този диалог си продължава да си върви. Знаете, че има противопоставяне
между пчелари и зърнопроизводители по отношение на пръскането, по отношение на
спазването там на много наредби, но тази дискусия продължава.
Г-н Трифонов, желаете нещо да кажете?
Тихомир Трифонов – директор на дирекция РЗК
Само по отношение на инициативата искам да Ви кажа, че в момента, даже не и на
национално ниво, внесено е предложение за изменение на Европейската директива, касаеща
тези въпроси специално за пчелите и има един огромен поменик от въпроси, на които трябва
да отговарят районите, на които да се гледат, като се започне от чистота на въздуха,
отдалеченост и в момента разрешаваме на всички – кой където реши, но явно се върви към
регулация на този въпрос не само в национален мащаб, а и изобщо. Въпреки, че ние сме
екологично чист регион и не би следвало да има на наша територия проблеми.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Трифонов. Така, колеги, нещо друго по отношение на докладната?
Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване.
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ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 509
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с изменение
на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, при спазване на
изискванията на чл. 75 - 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от
ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, управление
и предоставяне на ползване на общински пасища и мери на територията на Община Попово,
както следва:
26

§ 1. Заглавието на Наредбата се променя както следва: " Наредба за стопанисване,
управление и предоставяне на ползване на общински пасища, мери и ливади на територията
на Община Попово".
§ 2. Навсякъде в Наредбата думите "мери и пасища" се заменят с думите "пасища,
мери и ливади"
§3. В чл.31 се създава нова алинея 2, която гласи: "За устройване на постоянни
пчелини с над 10 пчелни семейства, на собственици на пчелини, регистрирани по реда на чл.
8 от Закона за пчеларството, може да се учреди право на ползване върху пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд върху свободни маломерни имоти или маломерна част
от имот, която се определя със ситуационна скица, като се спазват изискванията на Закона за
пчеларството и чл. 37п от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи без
провеждане на търг, по пазарни цени, определени от независим оценител."
§4. Създава се нов член 31а, който гласи: "(1) При устройване на постоянен пчелин
върху пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се осигурява не по-малко от 3кв.
м и не повече от 10 кв. м площ на едно пчелно семейство, като пчелинът следва да е на
разстояние не по-малко от:
1. десет км от регистриран пчелин за производство на елитни пчелни майки и
резерватни пчелини;
2. пет км от регистрирани репродуктивни пчелини за производство на племенни
пчелни майки;
3. три км от съседни пчелини, регистрирани за отглеждане на пчелни семейства по
биологичен начин.
(2) Постоянните пчелини се регистрират в съответствие с чл. 51, ал. 1 и 3 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност и чл. 8 от Закона за пчеларството. Кошерите и пчелните
семейства се идентифицират съгласно чл. 51, ал. 9 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност.
(3) Правото на ползване по ал. 1 се учредява от кмета на общината - за пасища, мери и
ливади от общинския поземлен фонд.
(4) За учредяване право на ползване по ал. 1 собственикът на пчелина подава
заявление, в което посочва срока, за който желае да му бъде учредено правото на ползване.
Заявлението се подава до кмета на общината.
(5) Въз основа на подаденото заявление се комплектува преписка, към която се
прилагат:
1. документ, удостоверяващ, че заявителят има регистриран животновъден обект постоянен пчелин с над 10 пчелни семейства, който е вписан в регистъра по чл. 8 от Закона
за пчеларството;
2. пазарна оценка на имота, изготвена от независим оценител, за която заявителят е
уведомен писмено, с обратна разписка;
3. писмено съгласие на заявителя с изготвената от независимия оценител оценка на
имота;
4. други документи, които се изискват от специални закони.
(6) Кметът се произнася по заявлението, като издава заповед за учредяване право на
ползване или постановява отказ.
(7) Заповедта се съобщава и може да се обжалва по реда на Административно
процесуалния кодекс.
(8) Цената за учредяване право на ползване по ал. 1 се определя от пазарната оценка
на имота и цената за извършване на независимата оценка и се заплаща в едномесечен срок от
влизането в сила на заповедта за учредяване право на ползване. В случай че цената не бъде
заплатена в определения срок, правата на лицето, в чиято полза е издадена заповед за
учредено правото на ползване, се погасяват и процедурата се прекратява.
(9) Въз основа на влязлата в сила заповед за учредяване право на ползване и
извършеното плащане кметът на общината сключва договор със заявителя.
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(10) Договорите за учредяване право на ползване върху пасища, мери и ливади от
общинския поземлен фонд за устройване на постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства се
сключват за срок, не по-дълъг от 10 години.
(11) Договорите по ал. 10 се вписват в службата по вписванията по
местонахождението на имота и се регистрират в съответната общинска служба по земеделие
за сметка на лицето, в чиято полза е учредено правото на ползване.
(12) Лицата, които са сключили договори за право на ползване за устройване на
постоянни пчелини с над 10 пчелни семейства, след изразено писмено съгласие на кмета на
общината, могат да изграждат в имота временни спомагателни постройки и съоръжения,
свързани с дейността им, които не представляват строежи по смисъла на Закона за
устройство на територията.
(13) В едномесечен срок от изтичането на срока на договора или предсрочното му
прекратяване лицата по ал. 12 премахват изградените в имота спомагателни постройки и
съоръжения. При неизпълнение на задължението в определения срок правата на собственост
върху постройките и съоръженията се упражняват от собственика на имота.
(14) Правото на ползване се прекратява при условията на чл. 11, ал. 3 от Закона за
пчеларството.
(15) За настаняване или преместване на временен пчелин по смисъла на Закона за
пчеларството не се учредява право на ползване върху пасища, мери и ливади от общинския
поземлен фонд, а се издава разрешение от кмета на общината. Издаването на разрешение е
безвъзмездно.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година.
Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА комисията подкрепя докладната записка за общинската програма за
закрила на детето за 2019 г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА приема Общинската програма за закрила на детето за
2019 г.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Решението тук е много кратко:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл.
6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане Закона за закрила на детето, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Приема Общинската програма за закрила на детето за 2019 година.
Имате думата за въпроси по отношение на тази общинска програма. Коментари?
Имаме ли? Не виждам. Всичко е ясно. Преминаваме към гласуване. Който е съгласен с така
предложената общинска програма, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
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ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
Решението се приема !

-
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След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 510
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за закрила на детето, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл.
6, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане Закона за закрила на детето, Общинският
съвет

РЕШИ
1.Приема Общинската програма за закрила на детето за 2019 година.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
Д-р Колева, имате думата.
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Благодаря. Уважаеми колеги общински съветници, от 26 февруари до 26 март в
общинска администрация са постъпили 35 молби на граждани на общината за отпускане на
еднократна финансова помощ. След тяхното разглеждане, комисията предлага следното
решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Станчо Христов Райков
150 лева
2. Айше Асан Ибрям
100 лева
3. Драгомир Цонев Рачев
150 лева
4. Боян Симеонов Маджаров
250 лева
5. Таир Исмаилов Мустафов
350 лева
6. Симеон Младенов Симеонов
100 лева
7. Ренай Айдън Мюмюнали
350 лева
8. Светла Александрова Александрова 300 лева
9. Антонио Александров Стефанов
250 лева
10. Раиф Юсуфов Раифов
350 лева
11. Хамид Зюлбиев Мустафов
250 лева
12. Явор Минков Мирчев
250 лева
13. Сабрие Февзи Ибрахим
250 лева
14. Фатме Исуфова Ахмедова
150 лева
15. Стефан Господинов Стефанов
300 лева
16. Асен Михайлов Асенов
300 лева
17. Мима Накиева Мустафова
250 лева
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
2. Сеид Сабри Сеид
3. Назифе Алишева Алиева
4. Ангел Иванов Цуцоманов
5. Мирослав Илиев Маринов
6. Анка Георгиева Гецова
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7. Андрей Йорданов Асенов
8. Айше Ашимова Сюлейманова
9. Елена Иванова Велкова
10. Айше Рашидова Абдулова
11. Есин Антулова Ахмедова
12. Софка Кирилова Митева
13. Кирил Андреев Митев
14. Зехра Хасанова Хасанова
ІІІ. За доуточняване
1. Ивайло Стоянов Храниславов
2. Мария Колева Маринова
3. Галиме Тефикова Насуфова
4. Гюлтян Ахмедова Салиева
Само да доуточня, че сумите от 350 лева са за абитуриенти – сираци, както поначало
имаме уговорка. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Колева. Колеги, зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет Реши,
отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани:
Който е съгласен, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 511
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Станчо Христов Райков
2. Айше Асан Ибрям
3. Драгомир Цонев Рачев
4. Боян Симеонов Маджаров
5. Таир Исмаилов Мустафов
6. Симеон Младенов Симеонов
7. Ренай Айдън Мюмюнали
-

150 лева
100 лева
150 лева
250 лева
350 лева
100 лева
350 лева
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8. Светла Александрова Александрова
9. Антонио Александров Стефанов
10. Раиф Юсуфов Раифов
11. Хамид Зюлбиев Мустафов
12. Явор Минков Мирчев
13. Сабрие Февзи Ибрахим
14. Фатме Исуфова Ахмедова
15. Стефан Господинов Стефанов
16. Асен Михайлов Асенов
17. Мима Накиева Мустафова

-

300 лева
250 лева
350 лева
250 лева
250 лева
250 лева
150 лева
300 лева
300 лева
250 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
2. Сеид Сабри Сеид
3. Назифе Алишева Алиева
4. Ангел Иванов Цуцоманов
5. Мирослав Илиев Маринов
6. Анка Георгиева Гецова
7. Андрей Йорданов Асенов
8. Айше Ашимова Сюлейманова
9. Елена Иванова Велкова
10. Айше Рашидова Абдулова
11. Есин Антулова Ахмедова
12. Софка Кирилова Митева
13. Кирил Андреев Митев
14. Зехра Хасанова Хасанова
ІІІ. За доуточняване
1. Ивайло Стоянов Храниславов
2. Мария Колева Маринова
3. Галиме Тефикова Насуфова
4. Гюлтян Ахмедова Салиева
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
До този момент няма постъпили официални писмени питания. Г-н Дончев, желаете да
кажете нещо? Заповядайте.
Дончо Дончев – общински съветник
Да, благодаря Ви г-н Председател. Преди няколко месеца се оказа, че Министъра на
финансите на РБългария живее в апартамент, който му е дарен от неговия кръстник. Започна
проверка. Проверката беше бърза и оневиняваща. Последните дни сме свидетели на лавина
оставки и всички те са свързани с имотни сделки. Тук, обаче вече няма проверки – бързи и
оневиняващи, защото проверките, които се назначават излиза, че всичко е наред и закона не
е нарушен. Въпреки това последваха оставки и се оказа, че въпроса има не само законова, но
и морална страна. И това е един от големите и наболели проблеми в момента в нашето
общество. Случая с имотните сделки на властта и на хората облечени във власт са етични,
ценностни, свързани с чувството на задкулисие.
Уважаеи дами и господа, ПП АБВ Попово преди няколко месеца първа сигнализира за
такива нередности с имотни сделки на общински съветник от нашия ОбС. Последваха
проверки, аз не съм запознат с проверките какво се е случило, но аз тук наблягам на
моралната страна на въпроса. Благодаря.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Дончев. Други желаят ли да кажат нещо по тази точка? Г-н Димитров,
заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, вчера имахме с колеги от ГЕРБ една среща с деца по
повод едно наше дарение и поехме ангажимент, понеже около двадесет и няколко деца
оформиха едно питане към нас и така едно момченце стана от името на всички и зададе
питането и аз искам да го задам към всички нас, включително и към себе си. Детето имаше
краткото питане – господа, кога ще запълните дупките по улиците? Оставям реторичен
въпроса, тежи на съвестта на всички ни, че четири години нищо не свършихме. Благодаря.
А на г-н Дончев ще му дам протокола, с който запознах колегите от тримесечна
проверка, така че, но става въпрос за лични данни, не мога да ги зачеркна, така са ми дали
протокола. Ще се видим в Съда и с Вас.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дончев, моля на микрофона. Заповядайте, Вие сте.
Дончо Дончев – общински съветник
Благодаря, г-н Председател. Аз искам да обърна внимание на друго, на думите на г-н
Димитров относно дупките. Значи, създаде се тук преди месец една криза с дупките, имаше
едни хора, които скандираха отвън, искаха разяснение какво се случва. Едва ли не има
общински съветник от тук присъстващите, който не знае защо не са запълнени дупките към
днешна дата. Въпреки това, аз останах изключително учуден, когато на тази среща, след като
беше зададен въпроса – защо улиците са в такова състояние и беше отговорено, че парите
отидоха за болницата, а повечето от хората, които бяха дошли на протестите се оказа, че това
го приемат за невярно, че това не е така. Аз съжалявам, че не е достигнало до абсолютно
всички хора на територията на Община Попово и те не са разбрали, че проблема с дупките
остана затова, защото бяхме изправени пред едно много трудно решение, което трябваше да
вземем – решението беше дали да се затвори поповската болница, която имаше просрочени
задължения и съдия изпълнител чукаше на вратата, да покрием задълженията на болницата,
което беше пак казвам изключително трудно от страна на всички общински съветници да
вземат това решение и по този начин улиците в Попово да останат на положението в което се
намират в момента.
Аз искам да благодаря на всички общински съветници, които в онова време вземаха
решение да подкрепят болницата, защото не трябва от абсолютно всичко, което говорим тук
да се прави политика. Политиката си е политика, но когато става дума за здравето на хората,
там шега не бива.
Нещо друго, което искам да спомена. Аз не присъствах на извънредното заседание,
уведомих, че няма да имам тази възможност, но на предното заседание, говоря редовно, след
като разбрахме какви са проблемите на болницата, споделени от Управителя на поповската
болница всички се обединихме около една идея, в която ние, общинските съветници да
напишем декларация, с която да уведомим да стигне до знанието до Премиера на РБ г-н
Бойко Борисов. Тогава си спомням много добре, че председателя на ПП ГЕРБ Попово, г-н
Драгомир Петров, за което аз така го аплодирах, той спомена, че ще направим такава
декларация и той лично ще съдейства и ще направи всичко възможно. Аз не бях на
заседанието, но разбрах, че отново г-н Петров и председателя на групата на ГЕРБ в ОбС г-н
Димитров, не знам за останалите – са се въздържали от това, което обявиха в редовното
заседание, че ще подкрепят. Не са ми ясни мотивите да се въздържат и защо, че след като
обявиха, че ще направят всичко възможно да има качествено здравеопазване, да се увеличат
леглата и да има хора, които да се връщат, след това гласуват „въздържали се“. Това не ми е
ясно. Аз не мога да го разбера и моля да ми го обясните. Не бях на заседанието и не можах да
го разбера. Благодаря Ви още веднъж.
Драгомир Петров – общински съветник
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Ами, няма как да му е ясно на момчето, като не присъства. Ами да само на Вас не Ви е
ясно и аз ще Ви отговоря. Значи ние, много езуитски беше поставено гласуването, защото
ние нямахме нищо против декларацията, просто много от тия, които се въздържахме,
казахме, просто не е правилно написана и искахме нещо да се коригира. И грешката може би
е при нас и до някъде в председателя, ако бяхме вземали почивка щяхме, ами ако бяхте,
видяхте, че има разминаване
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз откъде да знам, че искате да направите ..
Драгомир Петров – общински съветник
Добре,
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ако бяхте поискали, аз щях да Ви разреша, много Ви моля.
Драгомир Петров – общински съветник
Добре
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Инициативата е Ваша, Вие казвате – искаме да променим декларацията, имаме
предложение – сега председателя Ви виновен.
Драгомир Петров – общински съветник
Значи, човек, ако иска да направи нещо, има винаги начин. Ако бяхме вземали
почивка, ние щяхме да кажем какво и как да се коригира и щеше да бъде приета с пълно
мнозинство. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз искам първо, чакайте малко сега, че много станахме засегнатите. Аз искам да си
изясним една ситуация. Не бива мен да вините за Вашата, не знам каква да я нарека, не искам
да Ви обидя, ама най-малкото липса на инициативност. Ако Вие бяхте предложили промяна
в текста, бяхте пожелали да има почивка, за да можем да направим тази промяна, естествено,
че щях да дам. Нашето желание беше да излезем с една единна Декларация. Ама Вие от
Ваша страна не направихте никаква такава инициатива и сега мене обвинявате за това.
Много Ви моля. Наистина, аз се чувствам в момента обиден.
Така, това беше коментара от моя страна. Г-н Димитров желаеше, после г-н
Джамбазов.
Димитър Димитров – общински съветник
Така, значи разбрах, че Вие сте съгласни с този текст на Декларацията, но ето
становище, което е изпратено вече до Министър председателя, до Министъра на
здравеопазването, до Управителя на НЗОК от, подписано е от всички съветници на ПП ГЕРБ
без д-р Евгени Георгиев, в която чета Ви – „съгласни сме с желанието на „МБАЛ Попово“
ЕООД да бъдат увеличени месечните им лимити на 240 хиляди лева и болничните легла от
65 броя на 88 броя спрямо нуждите на хората от общините Попово и Опака“ Това нещо е
пуснато по надлежния ред, това беше инициатива на г-н Джамбазов, поиска след като
свърши сесията да се съберем, да изгладим нещата и сме изпратили това становище до
компетентните органи. Така, че г-н Дончев, много е хубаво така да репликирате, да правите
нещо, но не по този начин. Ама Вие не знаете, защото не живеете в Попово. За това не
знаете.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Хубаво, г-н Димитров, хубаво беше това нещо да беше направено единно, защото сега
се оказва от една страна излиза ОбС с едно решение, което не приема, от друга страна
излизате Вие, в края на краищата искаме едно и също и просто текста не е направен.
Димитър Димитров – общински съветник
Има, изпратена е и Декларация, Вие сигурно знаете, че има изпратена Декларация
друга и от Директора на Болницата, лично от него.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
33

Не, не знам.
Димитър Димитров – общински съветник
Ами, ето и това Ви казвам сега.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма лошо. Инициативата, която подехме, тя официално цели едно и също. Просто не
успяхме да стигнем до консенсус и тук само не искам мен да обвинявате, защото аз в
никакъв случай не бих могъл да мои думи, или ваши думи в моята уста. Трябваше Вие да
бъдете инициатори и аз съм сигурен, че щяхме да се съгласим в името на това да постигнем
крайната цел, щяхме да направим корекция на Декларацията, ама никой не го инициира.
Така, г-н Димитров иска нещо да каже.
Костадин Димитров – общински съветник
…………/общинският съветник не говори на микрофон/ ……….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ето, това само е показателно за разединението, което се получава в единна цел, която
е в полза на гражданите. Ето това разединение не бива да се получава. Благодаря Ви.
Закривам заседанието.
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