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ПРОТОКОЛ № 43
Днес, 25.04.2019 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и ТРЕТОТО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума. 27. Добре колеги, на заседанието присъстват 27
общински съветника, имаме кворум, можем да проведем заседанието на Общински съвет,
затова позволете ми в този светъл и красив български православен празник, Велики
четвъртък да открия 43-то заседание на ОбС Попово. Да си пожелаем днес ползотворна
работа в навечерието наистина на още по-светли християнски празници, Великден. На
заседанието присъстват Кмета на Общината д-р Людмил Веселинов, представители на
общинска администрация, очакваме всеки момент към нас да се присъединят директора на
болницата, главния счетоводител
Така, колеги, писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило от
общинските съветници Пламен Георгиев и Сони Харизанов. Така, че в момента с 17
съветника и двете постъпили заявления ние сме в пълен състав. Имате предварително
раздаден Проект за дневен ред, който е от 13 точки. В законовия срок са постъпили още две
докладни записки от Кмета на Общината.
Първата е относно: Одобряване на споразумение за партньорство по процедура
BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността” на ОП РЧР (2014-2020.
И втората е относно: Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на
ДФ „Земеделие”, обезпечаваща Данък добавена стойност за авансово плащане по
Договор № 25/07/2/0/00628 от 24.04.2018 г., 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 Програмата за развитие на селските райони за /2014 – 2020 г./
Предлагам те да влязат като точки 12 и 13 в Дневния ред. Но преди да подложа това
на гласуване, позволете ми да направя две съобщения, които трябваше да направя в началото
на заседанието, преди да започнем обсъждането на Дневния ред. Става дума за две заявления
за образуване на нови групи съветници.
Първото заявление е от Хасан Ахмет Хасан – председател на група съветници с
наименование „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПАРВЕДЛИВОСТ“, което гласи, че: Днес 29.03.2019
г., ние долуподписаните общински съветници избрани за мандат 2015-2019 г. в Общински
съвет Попово, взехме следното РЕШЕНИЕ: Сформираме нова опозиционна група на
общински съветници под наименованието „РЕД, ЗАКОННОСТ И СПРАВЕДЛИВОСТ“
като за председател избрахме съветника Хасан Ахмет Хасан. Подписали са се Хасан Ахмет
Хасан, Костадин Иванов Димитров и Бойко Радев Атанасов. Така, че да честитим на

колегите новосъздадената група и да им пожелаем ползотворна работа като опозиционна
група.
Второто заявление е от Дончо Николаев Дончев – общински съветник от ПП „АБВ“ –
Попово и председател на група съветници с наименование „АБВ“. Днес, 18.04.2019 г., ние
долуподписаните общински съветници, избрани с листата на ПП „АБВ“ за мандат 2015-2019
г. в Общински съвет Попово взехме следното РЕШЕНИЕ: Сформираме група на общински
съветници, с наименование „АБВ“. За председател на групата избираме Дончо Николаев
Дончев. Като подписали са Дончо Николаев Дончев, Йордан Иванов Костов и Стоян Петров
Попвеличков.
Така, с така направените съобщения и заявления, да продължим нататък по дневния
ред. Зачетох Ви двете допълнителни точки, които са постъпили в ОбС Попово, които
предлагам да влязат в предварително раздадения Ви Дневен ред като точки 12 и 13.
Подлагам на гласуване това мое предложение. Който е съгласен с това предложение, моля да
гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

27
0
0

Предложението се приема.
И с това, Дневния ред на днешното заседание има следния вид:
1. Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране
на разходи за неотложен текущ ремонт на улична мрежа.
2.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на “МБАЛ - Попово” ЕООД за
2018 г.
3. Приемане на нова общинска транспортна схема.
4.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
5.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2019 г.- имоти в регулация и земеделска земя
6.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
7.Допълване на списъка с обекти по чл. 1 ал. 2 т. 6 от ЗПСК към годишен план за
приватизация за 2019 г.
8. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект, публична общинска
собственост на язовир «Еленово» в землището на с. Еленово .
9.Приемане на Плана за защита при бедствия на Община Попово.
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10. Приемане на Годишен план за изпълнение на стратегията за развитие на
социалните услуги на територията на Община Попово за периода 2019-2020 г.
11. Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово за извършване на авансово
плащане по проект: №: BG05M9OP001-4.003-0014-C01, по процедура: BG05M9OP0014.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ на ОП „РЧР” 2014 -2020.
12.Одобряване на споразумение за партньорство по процедура BG05M9OP001-2.032
„Социално включване в общността” на ОП РЧР (2014-2020.
13. Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща Данък добавена стойност за авансово плащане по Договор №
25/07/2/0/00628 от 24.04.2018 г., 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 Програмата за развитие на селските райони за /2014 – 2020 г./
14.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
15.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

-

27
0
0

Дневния ред се приема.
Да, заповядайте г-н Дончев, имате право като председател на група. Заповядайте.
Дончо Дончев – общински съветник
Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги,
ДЕКЛАРАЦИЯ
ОТ ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ПП „АБВ”
През юли 2018г. ние, от ПП”АБВ”- Попово, в присъствието на председателя на
партията Румен Петков сигнализирахме компетентните органи и информирахме
обществеността за съмнително голям брой имотни сделки, на съмнително занижени цени,
извършени от държавния служител, член на ”ГЕРБ”, общински съветник, избран с квотата
на „ГЕРБ” и председател на група общински съветници на „ГЕРБ” – Димитър Кънев
Димитров.
Осем месеца по-късно Апартаментгейт взриви държавата. С фрапантни примери на
обществото ни бе показано до каква степен чувството за безнаказаност и всевластие е
обхванало властимащите. Последва парламентарна оставка на зам. председателя на ГЕРБ, с
постовете се разделиха Министъра на правосъдието и още зам. министри, областни лидери,
депутати, високопоставени държавни чиновници. Всички тези действия бяха опит на партия
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ГЕРБ да си върне доверието на хората, опит да демонстрира готовност за разправа с
корупцията на най-високо ниво., опит да покаже, че тази политическа формация все още има
сили за легитимно упражняване на изпълнителната власт в страната ни.
Защото това в ГЕРБ било стандарт!!!
Защото на всички нива ГЕРБ щели да докажат, че имат воля и ресурс да се справят с
корупцията в собствените си редове!
Но, оказва се, това е само на думи! Или поне така е за Общинското ръководство на ПП
ГЕРБ в Попово, което категорично се разграничи от опитите на своя лидер да покаже
готовност за пречистване!
Защо, уважаеми колеги от ГЕРБ, този стандарт не спазвате в Попово? Нима днес вие
сте новата вътрешна опозиция във Вашата партия?!? А може би господин Димитър Кънев
Димитров е извън моралните норми на новия Ви „европейски“ морал?
Ние, общинските съветници от ПП „АБВ”, настояваме за оставката на Димитър Кънев
Димитров като член на Общинския съвет!
Настояваме да разберем ще понесе ли отговорност и г-н Драгомир Петров
като Общински председател на ПП ГЕРБ, за това, че не предприе мерки и не прилага
„стандарта”, който председателя на партията ГЕРБ и министър-председател Бойко
Борисов приложи по най-високите властови етажи?
Не ви ли е неудобно г-н Димитров, да отказвате да понесете моралната си отговорност,
а най-упорито да твърдите, че сделките Ви са честни.
Не ви ли е неудобно, след този национален скандал и вълната от оставки, дори само от
съмнения за смущаващо ниски цени и апартаменти на роднини, Вие упорито не понасяте
своята отговорност.
До къде стига чувството Ви на безнаказаност, че дори сте завели дело за уронване на „
добрия Ви имидж” срещу областния председател на ПП АБВ госпожа Йорданка Георгиева за
изнесените от нея факти на пресконференция?
Нима си повярвахте, че това ще ни уплаши и ще ни принуди да спрем да търсим
справедливост!
Нима наистина повярвахте, че сте победили правото след разтегателния отказ на
Прокуратурата да ви потърси отговорност, защото нямало ограничения колко на брой
жилища можело един човек да придобие и продаде, като сам много добре знаете, че не това е
същността на проблема Ви? Нямало било и ограничения в Закона за Държавния служител,
законно било и да се изповядват сделки на данъчна оценка!
Г-н Димитров, да Ви припомняме ли, че и на г-н Цветанов сделката беше законна, и
на госпожа Цецка Цачева сделката беше законна! Законни бяха сделките и на заместник –
министрите и всички останали! Всичко е законно, Но не е морално!
И на тях всички оставката им беше поискана и беше дадена!
Затова, уважаеми господин Димитър Кънев Димитров, още веднъж Ви призоваваме –
понесете си политическата и морална отговорност, приложете стандартите на Вашата партия
и подайте оставка като Общински съветник!
Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, благодаря. Г-н Петров, като отговор, заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаеми Кмете, уважаеми гости, уважаеми колеги, аз просто
искам само две-три думи да кажа като председател на ПП ГЕРБ бях споменат. Ще помислим за
съвета, който ни дават от АБВ, само че, само напомням, че Димитър Кънев направи своите
искове към съда и когато Вие го бяхте обвинили, това беше много преди апартаментгейт и тия
работи, които ги споменавате. И всичко си излезе, дори и решението преди да се раздуят тия
работи за апартаменти. Благодаря!
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Петров. Ако няма други декларации да продължим по същество работата
в днешното заседание.
Добре. Продължаваме по Дневния ред.
Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1. Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия
за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2019 г. в целеви трансфер за финансиране
на разходи за неотложен текущ ремонт на улична мрежа.
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 23-ти, вторник, по обяд. Присъстваха 4
от членовете на комисията. Имаше и представители на общинска администрация. С четири
гласа ЗА подкрепяме единодушно предложението за решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“. Да, той секретаря ще
докладва, понеже г-н Димитров го нямаше. Г-н Петров, имате ли готовност да докладвате по
тази точка?
Драгомир Петров – общински съветник
Комисията беше в непълен състав. Бяхме трима. Гласувахме ЗА и се приема.
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 23 април от 16 часа заседава в пълен състав
и с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание с три гласа ЗА, нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и
двама 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 в пълен състав вчера в 11.30 на редовното си заседание. И с
пет гласа единодушно подкрепя проекта за решение.
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. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 88, ал. 1 и ал. 2
от ЗДБРБ за 2019 г. , Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие, Кмета на Община Попово да направи предложение по чл. 88 от
ЗДБРБ за 2019 г. до Министъра на финансите за трансформация на целевата субсидия за
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капиталови разходи в размер на 700 000 лв. за финансиране на текущ ремонт на общинската
пътна мрежа.
2. Определя обектите, които следва да отпаднат от списъка за капиталови разходи на
Община Попово през 2019 г., както следва:
- „Изграждане на фонтан на площада на ул. „Александър Стамболийски” – в размер на
250 000 лв.
- „Изграждане на мемориален комплекс на загиналите поповчани във войните”- в
размер на 450 000 лв.
3.Определя обектите за текущ ремонт, които ще се финансират със средства от
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. "Петко Мартинов” от ул. „Дряновска” до
ул. „ Оборище” и ул. „Иван Вазов” от ул. „Петко Мартинов” до бул. „България” гр. Попово в
размер на 214 840,39 лв.;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. "Цар Асен” от ул. ”П. Волов” до ул.
„Въстаническа” гр. Попово в размер на 73 415,90 лв.;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. „ Симеон Велики” от ул. „П.Волов” до ул.
„Въстаническа” гр. Попово в размер на 102 925,68 лв.
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. „Бенковска” от ул. „Мара Тасева” до бул.
„М. Маджаров” гр. Попово в размер на 125 656,13 лв.;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. „ Габровска” от ул.” А.Златаров” до ул. „Бр.
Миладинови” в размер на 80 119,49 лв;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. „Хаджи Димитър” от ул. „Мара Тасева” до
бул. „М. Маджаров” в размер на 166 295,72 лв.
4. Необходимите 63 253,31 лв. за завършване на текущите ремонти определени в т.3
да са от текущия бюджет на общината - §10-30 “Текущ ремонт“ на дейност 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на уличната мрежа”.
Колеги, имате думата, заповядайте за коментар.
Драгомир Петров – общински съветник
Искам да благодаря на Кмета, че се вслушаха в нашето предложение в началото на
годината, когато разглеждахме бюджета и казахме, че отпадането на фонтана и мемориалния
комплекс ще бъде добре, за да се направят улиците. Много благодарим и се надявам и
колегите от новата опозиция сега да гласуват нали както трябва по точката за да може да се
постигнат средствата да се вземат и да се направят улиците. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Петров. Други желаещи да се изкажат? Има ли? Не виждам. Няма.
Давам думата на Кмета д-р Веселинов. Заповядайте.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа, общински съветници, господин Председател, похвално е,
че благодарите. Да, наистина ГЕРБ имаше предложение още в началото при гласуване на
бюджета да обърнем внимание на уличната мрежа и най-вече на това, което бяхте гласували
преди две години – списъка на единадесетте улици. Сега остава единствено улицата „Цар
Освободител“, но тя е над 300 хиляди лева и не можахме да съберем, за да приключим този
списък от 11-те улици. Те щяха да бъдат финансирани пак с наши средства, но знаете 2
милиона отидоха за погасяване задълженията на болницата и тогава стопирахме
изпълнението на този проект, който всъщност има и обществена поръчка. Така че, тези
цитирани улици, за които предстои да гласувате, веднага може да почне изпълнението.
В същия момент искам да Ви кажа, че от 7-ми май с откриване започва ремонта на
улица „Болнична“ и горен и долен Младост, асфалтово покритие, града ще заприлича на
строителна площадка, но нека да бъде така. За сега тротоари не изградени асфалтови
покрития по улици започваме да правим по програмата на МИГ, но забавя се одобрението на
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тази програма заедно със Стадиона. Ще изчакаме след гласуването от фонд Земеделие да
започнем и тези проекти.
Не сме се отказали с Мемориалния комплекс, не сме се отказали и градския фонтан.
Преди една седмица се проведе архитектурен съвет, на който бяха обсъдени идейни проекти
по три за всеки от тези проекти, тази седмица във вторник имаше и обществено обсъждане и
аз благодаря на тези, които участваха. Лошото е, че поне още месец и половина, два, ще е
необходимо на проектантите след като им дадем задание на кой вариант се спираме да
направят работните проекти. После предстои процедура по избор на изпълнител и дойде
октомври, ноември месец. Тая година Мариан Маринов може би Ви е казал, че вече няма
преходни остатъци в бюджета, така че ние рискуваме тези 700 хиляди лева да ги върнем
неоползотворени. Затова направихме такова предложение днес пред Вас да можем да усвоим
всички средства по Капиталовата програма и бюджета да остане с усвоени средства до края
на годината в пълния размер. Ако гласувате това, аз ще Ви бъда благодарен.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Тъй като сме вече в процедура на гласуване предлагам да
продължим . Гласуването по тази точка е ПОИМЕННО. Който е съгласен с проекта за
решение по тази точка, моля да гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-
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ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 512
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 50 и чл. 88, ал. 1 и ал. 2
от ЗДБРБ за 2019 г. , Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие, Кмета на Община Попово да направи предложение по чл. 88 от
ЗДБРБ за 2019 г. до Министъра на финансите за трансформация на целевата субсидия за
капиталови разходи в размер на 700 000 лв. за финансиране на текущ ремонт на общинската
пътна мрежа.
2. Определя обектите, които следва да отпаднат от списъка за капиталови разходи на
Община Попово през 2019 г., както следва:
- „Изграждане на фонтан на площада на ул. „Александър Стамболийски” – в размер на
250 000 лв.
- „Изграждане на мемориален комплекс на загиналите поповчани във войните”- в
размер на 450 000 лв.
3.Определя обектите за текущ ремонт, които ще се финансират със средства от
трансформираната целева субсидия за капиталови разходи:
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. "Петко Мартинов” от ул. „Дряновска” до
ул. „ Оборище” и ул. „Иван Вазов” от ул. „Петко Мартинов” до бул. „България” гр. Попово в
размер на 214 840,39 лв.;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. "Цар Асен” от ул. ”П. Волов” до ул.
„Въстаническа” гр. Попово в размер на 73 415,90 лв.;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. „ Симеон Велики” от ул. „П.Волов” до ул.
„Въстаническа” гр. Попово в размер на 102 925,68 лв.
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. „Бенковска” от ул. „Мара Тасева” до бул.
„М. Маджаров” гр. Попово в размер на 125 656,13 лв.;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. „ Габровска” от ул.” А.Златаров” до ул. „Бр.
Миладинови” в размер на 80 119,49 лв;
- Текущ ремонт на улична настилка по ул. „Хаджи Димитър” от ул. „Мара Тасева” до
бул. „М. Маджаров” в размер на 166 295,72 лв.
4. Необходимите 63 253,31 лв. за завършване на текущите ремонти определени в т.3
да са от текущия бюджет на общината - §10-30 “Текущ ремонт“ на дейност 606 „Изграждане,
ремонт и поддържане на уличната мрежа”.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Приемане на баланс и отчет за приходите и разходите на “МБАЛ - Попово” ЕООД за
2018 г.
Знаете, че това е една процедура, която всяка година е задължително да се случи.
Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, комисията подкрепя докладната записка.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА, нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и два ПРОТИВ приема
проекта да стане решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка гласи:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал.
2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово” ЕООД към
31.12.2018 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2018 г. за покриване
на непокрити загуби от минали години.
Имате думата колеги. Тук са управителя на болницата г-н Яков и главния
счетоводител, така че, ако имате въпроси до колкото разбрах в комисиите е имало въпроси и
очаквахте да бъдат тук, така че заповядайте , имате думата. Заповядайте г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз на комисията се въздържах, защото не присъства никой от болницата за да
отговори на въпросите и за това един единствен въпрос имам, който се задава от много
колеги на много сесии и сега е време да получим отговор по отчета за 2018 г., защото аз не
мога лично да разбера тука в това сумарно, в тия цифри посочени по тоя начин къде да
погледна за 2018 г. какво ни коства на нас наемите, които плащаме на Солигена? Като цифра
кажете ни в коя таблица да ги видя като сума за 2018 г. колко пари сме платили като наеми
на Солигена2 Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Ако има други въпроси, първо да наберем набор от въпроси
и тогава да отговаряме. Колеги, имате ли други въпроси? Добре, в такъв случай да дадем
думата, кой ще отговори, г-н Яков, заповядайте.
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово
Господин Председател, г-н Кмете, общински съветници, приятно ми е да застана пред
Вас. Общинска администрация, на Вас отчета Ви е даден и мога така с гордост, благодарение
на прекрасния екип, който работи в МБАЛ Попово и благодарение на Вашата помощ, ние от
доста години правим за първи път макар и виртуална печалба от 26 хиляди лева, което е
добре дошло. Като приходите за МБАЛ Попово така съвсем грубо 3 милиона, милион и
триста горе долу са приходите от Търговищките отделения, милион и седемстотин хиляди са
от Поповските отделения. Що се отнася до въпроса на г-н Кънев, така и по-рано съм Ви
казвал, разходите за наем можем да ги наречем фиктивни. Това, което са изкарали около 140
хиляди лева сме им дали за цялата 2018 г. или някъде по около 11 хиляди лева на месец
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средно. Имало е месеци, където сме давали шест, имало е месеци, колкото са изкарали.
Някои месеци са изкарали 130 хиляди лева, разходите са им били 115 хиляди, получили са 15
хиляди. Някой път са получавали 100 хиляди лева приходи – 95 хиляди разходи, пет сме им
давали. Така, че ние не сме дали една стотинка в повече от това, което те са изкарали. Това е
истината като цифри. Тя е формулирана, може да Ви каже счетоводителя в коя точка, но тя
не е единствена там като разходи – това са за лекарства, за услуги, застраховки, в това перо
влизат там медицинските услуги, абонаментите, софтуерите и така нататък, там влизат тези
наемни отношения.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Яков, аз мисля, че бяхте достатъчно конкретен.
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово
И искам да поздрави всички с настъпващите празници, ако няма други въпроси.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Яков. Колеги, имаме ли други въпроси свързани с Отчета за приходи и
разходи на МБАЛ Попово? Г-н Петров, заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник
Абе, моя въпрос е към г-н Яков. За да не се получават за в бъдеще такива неясноти
между Поповската болница и отделенията в Търговище, възможно ли е тоя договор, няколко
пъти вече сме искали да го видим, да ни запознаете общинските съветници с него?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Той ни беше представен, г-н Петров. Беше представен тук пред нас до колкото си
спомням в една от сесиите, в които обсъждахме
Йовчо Яков – Управител на МБАЛ Попово
Бях Ви го представил и го има в Общинска администрация и могат да Ви го дадат.
Драгомир Петров – общински съветник
Извинявам се, ще го потърся.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, да, след първите 4-5 месеца, след които започна работа с отчета, който представи,
беше предоставен, аз много добре си спомням.
Други въпроси имаме ли? Няма, така ли? Добре, приемаме, че всичко е изяснено.
Преминаваме към гласуване.Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с предложението
за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

25
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2

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 513
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 147, ал.
2 във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и чл. 16, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в
граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел, Общинският съвет
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РЕШИ
1. Приема Баланса и Отчет за приходите и разходите на “МБАЛ–Попово” ЕООД към
31.12.2018 г., съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
2. Разпределя реализираната Текуща печалба през финансовата 2018 г. за покриване
на непокрити загуби от минали години.
Така колеги, преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3. Приемане на нова общинска транспортна схема.
Становище по тази точка имат отново всички комисии, поради естеството и
обществения интерес към тази тема, затова давам думата на Председателя на ПК
„Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Драгомир Петров – общински съветник
Нашата комисия беше в непълен състав от трима члена и с три гласа ЗА подкрепяме
решението.
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
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ приема проекта за
решение да стане решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение единодушно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Станчев. Решението по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема общинската транспортна схема на Община Попово по маршрутни
разписания, по групи автобусни линии, съгласно Приложения от № 1 до № 6.
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2. Възлага на Кмета на Община Попово да проведе процедура за възлагане на
обществена поръчка съобразно маршрутните разписания по новата транспортна схема по
реда на Закона за обществените поръчки.
Приложение: Маршрутни разписания по Приложения от № 1 до № 6.
Имате думата. Г-н Кьосев, заповядайте.
Румен Кьосев – общински съветник
Благодаря г-н Председател. Първо да кажа, че аплодирам предложението за тази нова
транспортна схема, защото гражданството има нужда от това и се вълнуваше доста. Дано в
предстоящата процедура на изпълнители да се намерят и хора, които са ангажирани, защото
ясно е, че има доста губещи линии. Аз имам един такъв въпрос обаче, доколкото можах да се
запозная чрез средствата за информация. Няма такъв вид услуга транспортна – отивам до с.
Манастирца, ако има пътници. Разбираемо е, шофьора може да каже, „абе, има ли за
Манастирца – няма – Ок!“ Ами, оня от Манастирца, какво прави, дето чака? На първо място,
че това не е законно според мен, на следващо място комуникацията ще бъде нарушена,
защото то няма как да стане в Манастирца и аз, заради това искам точно в тази част да
отпаднат тези предложения. Това е в едни графики, които четох. Между другото графиките
няма да ги коментирам – не можеш да разбереш кой тръгва, на къде отива, кога ще се върне и
т. н., но както и да е. Горе долу справих се. Просто технически не са изготвени както трябва.
Но, предложението ми е да отпадне тази опция, този вариант – отивам до съответната
дестинация, ако има пътник.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, разбрах. Г-н Трифонов, моля да отговорите на тоя въпрос.
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
Този въпрос наистина беше зададен по време на комисията при обсъждането. Идеята е
била следната – за миналата година общия брой на закупените билети от и за Манастирца е
9, общо за цялата година. Какво сме имали в пред вид. Манастирца ще бъде включена в
транспортната схема, защото така ще бъде обявено разписанието и Манастирца. Опитали сме
се да дадем някакъв шанс на фирмата, която би спечелила евентуално, превозвача, който би
спечелил евентуално това направление, при липса на пътници да не стига до Манастирца.
Няма никакъв проблем, г-н Кьосев, можем да го махнем това от варианта и при обявяването
на обществената поръчка няма проблем да махнем изречението „при наличие на пътници“.
Не е проблем, за това са и обсъжданията. Няма никаква драма, така че можем да го направим
това г-н Председател, да го коригираме с предложението на г-н Кьосев. Пак казвам идеята
беше да намалим във възможния обем на губещите линии, защото това е огромния проблем.
Аз казах вече по време на комисиите, че не се ли промени методиката на компенсация на
губещите линии много силно се надявам, че ще издържи транспортната схема. Знаете вече,
повечето от половината общини в България гръмнаха с транспортното си обслужване.
Особено и с въвеждането на новата тол такса на обществените превози от 1 август, така че
това е била нашата идея като сме предложили това г-н Кьосев, но пак казвам, не е проблем,
Вие като го вземете като решение не е проблем да го направим така. Благодаря.
Румен Кьосев – общински съветник
Аз само като коментар на това, което каза г-н Трифонов. Разбирам съображенията, но
може би съответните органи няма да одобрят по този начин предложение, нали. Би трябвало
да подложим на гласуване моето предложение. А пък по тоя начин, ако го гласуваме по този
вариант значи даваме възможност фирмата да извършва закононарушения. Нека си ги
оставим да ги правят нарушенията, ама за тяхна сметка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Всъщност, Вие желаете да подложим на гласуване, г-н Трифонов моля посочете точно
къде е това, за да го подложа на гласуване.
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
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В подробно разписаната Транспортна схема в предложението за автобусна линия
Славяново – Горица – Манастирца - /ако има пътници/ , да отпадне изречението „ако има
пътници“ .
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, разбрах Ви. В този вид предложението, което формулира г-н Трифонов, аз
няма да го повтарям, направено от г-н Кьосев, подлагам го на гласуване.
Който е съгласен да отпадне тази част от изречението в транспортната схема в
описанието, моля да гласува.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Предложението се приема !
Има ли други, желаещи за изказване по принцип върху транспортната схема? Не
виждам, в такъв случай подлагам на гласуване като цяло предложението за решение, …. Г-н
Димитров, заповядайте.
Румен Димитров – общински съветник
Г-н Трифонов, значи за ЖП гарата сутрин в 9 часа има автобус и след обяд в три.
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
За ЖП гарата е разписание № 1 – Първа градска линия. Десет са предложените
разписания за Гарата. Първото е в 6.40 и последното е в 19.30.
Румен Димитров – общински съветник
Да, това е по новата, но сега по старата не се изпълнява нищо.
Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура
Съгласен съм, по старата с решение на ОбС, ако си спомняте бяхме направили една
промяна и едното от градските разписания отпадна. Новата транспортна схема, обаче е
предвидено – 10 са предвидени. Пак казвам въпрос на пътници е, Вие най-добре знаете, че
тези предложени часове ще бъдат валидни най-много до декември месец. През декември
месец с влизане в сила на новия график за движение на влаковете вероятно ще претърпи
някаква промяна живот и здраве това разписание за Гарата специално, защото иначе е
безцелно да ходи автобус до там, ако часовете не съвпадат с влаковете, затова това
разписание, което в момента предлагаме специално за Гарата, пак Ви казвам ще бъде
валидно най-много до декември месец.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не виждам други въпроси, това беше уточнение. Преминаваме към гласуване.
Гласуването по тази точка е явно, който е съгласен с направеното предложение за нова
транспортна схема, която да бъде предложена за нова обществена поръчка, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
1
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

13

РЕШЕНИЕ № 514
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси, Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема общинската транспортна схема на Община Попово по маршрутни
разписания, по групи автобусни линии, съгласно Приложения от № 1 до № 6.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да проведе процедура за възлагане на
обществена поръчка съобразно маршрутните разписания по новата транспортна схема по
реда на Закона за обществените поръчки.
Приложение: Маршрутни разписания по Приложения от № 1 до № 6.
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Общината за
периода 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по тази точка има следния вид:
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 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г., в размер на 200,00 лв.
Въпроси? Имаме ли въпроси? Няма. Подлагам го на гласуване. Който е съгласен с
това предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 515
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 01.01.2019 г. до 31.03.2019 г., в размер на 200,00 лв.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост за 2019 г.- имоти в регулация и земеделска земя
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Драгомир Петров – общински съветник
Нашата комисия се събра в непълен състав от трима члена. Гласуваха три ЗА, с което
подкрепяме решението.
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, един ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един
ПРОТИВ, 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. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
В сграда с идентификатор 57649.503.2276.1 /бивша ЦДГ7/ по кадастрална карта на гр.Попово –
три помещения на І етаж.
-в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Глогинка

Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица

Имот №

15103.189.50
16081.84.159
16081.84.160
16081.84.161
16081.84.162
16081.84.163
16081.84.174
16081.84.175
16081.84.176
16081.84.177

Площ кв.м
10438
22778
632
3189
5019
6419
551
3298
2228
410

Кат
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

НТП
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
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Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица

16081.84.178
16081.84.179
16081.84.180
16081.84.181
16081.36.111
16081.36.112

4
4
4
4
4
4

505
541
3852
3219
3469
7597

др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
нива
нива

Имаме ли въпроси? Имаме ли въпроси по тази точка? 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
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗЪ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

25
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 516
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 14, ал. 1 от Закона за
общинската собственост, чл. 5а, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019г.
- в раздел ІІІ, точка А, имоти в регулация, както следва:
В сграда с идентификатор 57649.503.2276.1 /бивша ЦДГ7/ по кадастрална карта на гр.Попово –
три помещения на І етаж.
-в раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация, както следва:
НМ
Глогинка

Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица
Горица

Имот №

15103.189.50
16081.84.159
16081.84.160
16081.84.161
16081.84.162
16081.84.163
16081.84.174
16081.84.175
16081.84.176
16081.84.177
16081.84.178
16081.84.179
16081.84.180
16081.84.181
16081.36.111
16081.36.112

Площ кв.м
10438
22778
632
3189
5019
6419
551
3298
2228
410
505
541
3852
3219
3469
7597

Кат
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

НТП
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
др.вид зем.земя
нива
нива

Сега, колеги, ще ми позволите да прекъснем работа за момент. Тук в навечерието на
тези светли християнски празници, които предстоят имаме делегация от Русе, доколкото
знам, които биха желали пред нас като представителна извадка на гражданството да връчат
една красива награда, заслужена на г-жа Росица Христова от нашето Читалище, така, че
давам думата. Заповядайте, представете се. Имате думата.
Владо Илиев – президент на НФ „Алтернативно кино“
Уважаеми дами и господа, аз съм Владо Илиев, президент на Националната
федерация „Алтернативно кино“. Заедно с мен са Вальо Лакърджиев, който е председател на
контролния съвет на Федерацията и Таня Лакърджиева, която е единствения български
представител в световния комитет, в управлението на Международната федерация за
алтернативно кино, нещо като еврокомисар в тази институция. По право на нея и приляга да
каже за този наистина приятен повод, за който сме тук.
Таня Лъкърджиева
Здравейте, наистина за нас е голяма чест, а мисля, че и за Вас е голяма чест между нас
да бъде Росица Христова, която е удостоена със златен медал на УНИКА. Това е световната
организация почти със сто годишна история за непрофесионално кино със седалище в
Швейцария. Тази награда се дава не за най-добър филм, това не е за филмова продукция,
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класация на фестивал, а това е за цялостната дейност на съответния човек, в случая на г-жа
Христова в полза и за благото на това изкуство, а именно непрофесионалното кино, което
има световно признание. Всяка година се състои световен фестивал и всяка година има
възможност да се удостои деец на киното с подобен медал. Това става с предложение,
мотивирано, добре обосновано на съответната Национална федерация. В случая президента
на Федерацията г-н Илиев е направил това предложение, уважено е, потвърдено е и
позволете ми да връча на г-жа Христова златния медал. Ще Ви го покажа, уникално е.
Медала е съпроводен с диплом.
Много сме щастливи с работата на г-жа Христова. В национален мащаб тя е
неповторима, а виждаме, че и в международен тя е добре оценена.
Някак си ми се искаше и ние от наша страна, Федерацията за алтернативно кино и
група Русе в частност да и подарим по случая един Диплом, който изказва още веднъж
нашата благодарност и оценката за нейната прекрасна работа. Не случайно това се случва в
навечерието на светли празници, бъдещите празници на нашата култура. Честити празници
на всички.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви много. Колеги, позволете ми от мое име да честитя на г-жа Христова
тази награда, която получи. Сигурен съм, че тя е заслужена, защото аз съм запознат от
близко с усилията, които тя хвърля всяка година или през година за организирането на този
конкурс. Да благодарим също на Федерацията за това, което направиха те, това което
отчитат като дейност от нейна страна и да пожелаем за напред да бъдат все така ползотворни
действията на читалището, на г-жа Христова и въобще нашето взаимодействие с
Федерацията. Благодаря Ви още веднъж.
Росица Христова – секретар на НЧ „ Св. Св. Кирил и Методий“
Благодаря на всички Вас. Предполагам ще извините моето вълнение, което е в
момента. Но искам преди всичко да благодаря на УС на Федерацията на киното, които ме
номинираха за тази награда за моя изключително скромен принос в развитието на
кинолюбителското кинодвижение. Благодаря и на колектива, който винаги е заставал до мен,
на ръководството на Читалището и на хората, които повярваха, че този фестивал може да се
случи в Попово и ние да бъдем един център на кинолюбителското движение. Благодаря Ви
на всички.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, мисля, че тези красиви поводи, особено в навечерието на тези велики
празници е само още едно доказателство, че можем да говорим и за нещо хубаво, не само за
отрицателни емоции, за отрицателни неща в нашата община и въобще в нашата страна като
цяло. Весели празници желаем на всички.
Така, колеги продължаваме нататък. Надявам се, че не се разсеяхме много.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Допълване на програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска
собственост /земеделска земя/ и одобряване на оценки за продажбата им чрез публичен
търг.
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Драгомир Петров – общински съветник
Нашата комисия беше в намален състав с три члена. И с три ЗА, с което подкрепя
решението.
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.
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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, нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и два
ПРОТИВ, 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 във връзка
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2019 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.

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

Имот №

Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Попово
Осиково

Площ

57649.112.145
57649.112.148
57649.112.142
57649.113.217
57649.114.249
57649.114.248
57649.114.250

0.500
0.553
0.468
0.560
0.594
0.661
0.564

54208.11.353

4.224

Кат

НТП

4
4
4
4
4
4
4

за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
зем.труд и отдих
зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
др.вид зем.земя
4

Изост.тр.насаждение

АОС

Начална тръжна
цена лв/имот

10525
10526
11572
11675
13609
13608
13610

454
502
425
576
653
680
620

13525

1478

3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
Въпроси имаме ли по тази точка? Нямаме. Гласуването е поименно, който е съгласен с
предложението, 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

ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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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
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗЪ
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

26
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 517
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка
с чл. 41, ал. 2 и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 и чл. 36, ал. 1 от НРПУРОИ,
Общинският съвет

РЕШИ
1.Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община
Попово през 2019 год., раздел ІІІ, точка Б, имоти извън регулация.

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

Имот №

Площ

57649.112.145
57649.112.148
57649.112.142
57649.113.217
57649.114.249
57649.114.248
57649.114.250

0.500
0.553
0.468
0.560
0.594
0.661
0.564

54208.11.353

4.224

Кат

НТП

4
4
4
4
4
4
4

за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
зем.труд и отдих
зем.труд и отдих
за зем.труд и отдих
др.вид зем.земя
4

Изост.тр.насаждение

АОС

Начална тръжна
цена лв/имот

10525
10526
11572
11675
13609
13608
13610

454
502
425
576
653
680
620

13525

1478
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3.Възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване, за продажба на
гореописаните имоти.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Допълване на списъка с обекти по чл. 1 ал. 2 т. 6 от ЗПСК към годишен план за
приватизация за 2019 г.
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Драгомир Петров – общински съветник
Нашата комисия беше в непълен състав. С три гласа ЗА подкрепя решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА, нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и два ПРОТИВ, подкрепя
проекта за решение да стане решение. Благодаря Ви!
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, във връзка с чл. 1 ал. 2 т. 6, чл. 3 ал. 2 и
ал.3 т. 2, чл. 4 ал. 4, чл. 6 ал. 2 от ЗПСК, чл. 4 и чл. 5 ал. 2 т. 5 от Наредбата за възлагане
на дейности, свързани с подготовката за приватизация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва списъка с обекти по чл. 1 ал. 2 т. 6 от ЗПСК към Годишен план за
приватизация за 2019 г. със следният обект:
 „Магазин, с площ 61 кв. м., находящ се в едноетажна масивна сграда в
УПИ I, кв. 28, с. Садина, общ. Попово“
2. На обекта по т. 1 да се изготви правен анализ от правоспособен юрист и пазарна
оценка от лицензиран оценител. Определянето им да се извърши чрез преки
преговори.
3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на същите.
Въпроси? Имаме ли въпроси? Не виждам. 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

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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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

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

РЕШЕНИЕ № 518
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1 ал. 2 т. 6, чл. 3 ал. 2 и
ал.3 т. 2, чл. 4 ал. 4, чл. 6 ал. 2 от ЗПСК, чл. 4 и чл. 5 ал. 2 т. 5 от Наредбата за възлагане
на дейности, свързани с подготовката за приватизация, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва списъка с обекти по чл. 1 ал. 2 т. 6 от ЗПСК към Годишен план за
приватизация за 2019 г. със следният обект:
 „Магазин, с площ 61 кв. м., находящ се в едноетажна масивна сграда в
УПИ I, кв. 28, с. Садина, общ. Попово“
2. На обекта по т. 1 да се изготви правен анализ от правоспособен юрист и пазарна
оценка от лицензиран оценител. Определянето им да се извърши чрез преки
преговори.
3. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на същите.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8. Издаване на Разрешително за ползване на воден обект, публична общинска
собственост на язовир «Еленово» в землището на с. Еленово .
Давам думата за становище на секретаряя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Драгомир Петров – общински съветник
Нашата комисия беше в непълен състав, но подкрепяме с три гласа ЗА решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
С пълно единодушие с пет гласа ЗА, нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ, ние
подкрепяме проекта за решение да стане решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е в следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.
46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 60-67 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на
«Разрешително за ползване на воден обект» за обект публична общинска собственост:
Язовир « Еленово» - публична общинска собственост, разположен в имот №
200328 с площ 91,25 в землище на с. Еленово и общ обем 590 000 куб. м.
Въпроси? Имаме ли въпроси? Г-н Кьосев, заповядайте.
Румен Кьосев – общински съветник
Благодаря г-н Председател. Аз може да изляза извън темата, ще подкрепя гласуването
със „за“, но какво се случва по-нататък, той е общински това разбрах, не е предоставен на
концесия, доста рибари в нашия край има, аз също съм член риболовец. По някакъв начин ще
бъде ли осигурен достъп до тоя язовир за риболовците на общината? Защото там се ходи с
протекции, аз съм ходил, преди 10 години последно съм ходил, много трудно се стигаше да
отидеш да хванеш уклей, затова искам да разбера. Има ли някакъв режим по-нататък да се
упражнява риболов в този язовир?
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Уважаеми дами и господа общински съветници, разбрахме през изтеклата седмица, че
доста интерес породи тая докладна. Имаме два язовира на територията на Община Попово,
които не са отдадени на концесия. Това са язовир Каваците и язовир Еленово. Всички други
водни обекти публична общинска собственост са предоставени на концесия, с което съгласно
Закона за концесиите всички ангажименти и отговорности се прехвърлят на концесионера, с
изключение на тези два водни обекта. Както знаете, преди 5-6 години, когато се скъсаха
дигите на язовир
Румен Кьосев – общински съветник
Това е ясно, въпроса е за Еленово.
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Добре, Еленово. Ами аз искам да Ви обясня, че разрешителното за ползване ще бъде
на Общината. Така, каква е ситуацията при язовир Еленово. Язовир Еленово, сам по себе си
не притежава никакви прилежащи територии. Нито има някакъв подход към съответния
воден обект, но той е публична общинска собственост. От всякъде е заграден от горски фонд.
Към настоящия момент няма учредена сервитутна зона, през която да се преминава. Това е
следствие на възстановяването на земеделския и горския фонд през 90-те години. За това не е
виновна Община Попово.
Румен Кьосев – общински съветник
…… /общинският съветник не говори на микрофон/……..
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Вие какво очаквате да Ви отговоря?
Румен Кьосев – общински съветник
Как поповските риболовци ще упражняват правата си да ловят риба в този язовир,
който ….
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Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Значи, поповските риболовци трябва да има съответното разрешение и предоставяне
за риболов, което сме го дали на язовир Каваците. Има там решение на ОбС, с което всички
риболовци или жители на община Попово срещу символична сума имат възможност да …
Румен Кьосев – общински съветник
…… /общинският съветник не говори на микрофон/……..
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
В този случай, никой, но това е един функциониращ язовир, който съществува в
правния мир и той няма как да съществува без разрешително съгласно Закона за водите.
Абсолютно, изчетете го, специално на тая тема мога да споря с Вас колкото искате. Имам
доста добри познания.
Уважаеми г-н Кьосев, само да Ви кажа, аз започнах, а Вие ме прекъснахте .
След
разпореждането на Прокуратурата, когато ние прекратихме двата договора за безвъзмездно
ползване – единия със Сдружението на ловците и риболовците за язовир Каваците, а другия с
Горско стопанство Черни лом. След като отдадохме язовир Каваците съгласно Закона за
рибарството и аквакултурите за управление на рибните ресурси за язовир Каваците веднага
ръководството на Общината обяви процедура за концесия за язовир Еленово, но никой не се
яви на конкурса. Какво да направим ние според Вас?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Кьосев, Вие поне знаете, да се намеся, специално за земеделските земи има много
такива, които не са включени и остават, аз не съм въобще наясно в ситуацията тук, но, добре,
благодаря. Г-жа Георгиева искаше думата.
Радияна Георгиева – общински съветник
Следващата точка в нашия дневен ред е приемане на Плана за защита от бедствия и
аварии и тъй като този язовир в Еленово е общинска собственост, няма достъп, освен по
въздух най-вероятно, та питам аз как ще се обслужва този язовир, как ще бъдат обслужвани
ремонтните дейности в него, евентуално при едно скъсване на язовирната стена как ще
стигнем аджеба до този язовир и какво ще правим? И да вметна само по предходния дебат за
пръв път чувам да няма достъп до общинска и държавна собственост. Значи в Закона
навсякъде са предвидени горски пътища за горите и земеделски пътища по нивите. Така, че
това – няма достъп – малко странно ми звучи. Ако някой там е застанал и е ограничил
достъпа неправомерно, това е друг въпрос, но че законово няма достъп Общината до нейната
собственост, аз не съм съгласна, бих искала да ме убедите, че е така и по кой закон е
така?Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Можете ли да отговорите г-н Маринов, защото малко извън Вашата тема е
това?
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС
Отворете картата на земите и ще видите, че наистина няма достъп. Целия язовир е
обграден от собственост на горския фонд. Какво повече да Ви кажа. Казвам Ви, че няма
достъп, това е държавен горски фонд, с който се разпорежда Горското стопанство.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Хайде да прекратим. Остана неизяснено нещо, но не мисля че можем тук в момента да
го изясним, защото явно има проблем в това отношение. Давам думата на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, абсолютно сте
прави, не е издигната стена, не че няма достъп, но има някои хора, както Ви казах много
деликатно си пазят този язовир, поради други причини, а има възможност. Министерския
съвет прие тази възможност общините, когато желаем да предоставим от гледна точка на
сигурност, става въпрос за това, което пита г-жа Георгиева. Пък държавата, те направиха
Асоциация ли, какво направиха, можем да им го предадем, ако гласувате Вие, въпреки, че аз
съм против да се оттърваваме с лека ръка и да даваме общинска собственост на държавата
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защото това си е жива национализация. Ние сме равнопоставени като собственост с
държавата, както и физическите лица. Така че, ако сметнете, че ще решим въпроса
предавайки им на тази Асоциация нашата общинска собственост да стане държавна да го
направим, ама малко ми е обидно. И наистина е права Радияна като казва, защото преди
няколко години там стана проблем при наводнение отнесе стената, преливника и ние
правихме ремонт. Сега ние защитаваме всяка година, Николай Иванов е тука, защитаваме и
правим обследване на всички тези язовири и задължение е и на концесионера. Да оставим
въпроса отворен, да го решаваме в бъдеще.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
И аз така предлагам, няма да можем да изясним на днешната сесия това нещо. Имаме
ли други въпроси, които не касаят собственост и достъп. Така или иначе, ние като
собственици трябва да изкараме разрешение за ползване и това нещо трябва да бъде с наше
разрешение, така да се съсредоточим върху днешната задачка, която имаме. Имаме ли
въпроси? Нямаме, така че подлагам на гласуване в такъв случай. Гласуването е поименно по
тази точка, аз прочетох предложението за решение.
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

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

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

РЕШЕНИЕ № 519
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, във връзка с чл.
46, ал. 1, т. 2, чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 60-67 от Закона за водите, Общинският съвет

РЕШИ
Възлага на кмета на Община Попово да открие процедура за издаване на
«Разрешително за ползване на воден обект» за обект публична общинска собственост:
Язовир « Еленово» - публична общинска собственост, разположен в имот №
200328 с площ 91,25 в землище на с. Еленово и общ обем 590 000 куб. м.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Приемане на Плана за защита при бедствия на Община Попово.
Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на секретаря на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Драгомир Петров – общински съветник
Нашата комисия се събра и с три гласа единодушно подкрепи решението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия също единодушно с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
С четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула ПРОТИВ подкрепяме 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
С пет гласа ЗА подкрепяме проекта за решение единодушно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Станчев. Проекта за решение се състои само от една точка:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.
9, ал. 11 от ЗЗБ, Общинският съвет

РЕШИ
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Приема План за защита при бедствия на Община Попово
Колеги, въпроси имате ли? Планът е доста обширен, той Ви е даден на диск,
предполагам, че всички сте се запознали с него. Имаме представител, който ако имаме
въпроси би могъл да ни обясни подробности, или се доверяваме на специалистите, тия които
са го изготвили, че са направили всичко необходимо за да защитят Общината при бедствия и
да си пожелаем да не се случват по принцип. Имаме ли въпроси? Няма въпроси. В такъв
случай преминаваме към гласуване. Гласуването е явно по тази точка. Който е съгласен с
така направеното предложение за решение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 520
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл.
9, ал. 11 от ЗЗБ, Общинският съвет

РЕШИ
Приема План за защита при бедствия на Община Попово
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10. Приемане на Годишен план за изпълнение на стратегията за развитие на
социалните услуги на територията на Община Попово за периода 2019-2020 г.
Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С четири гласа ЗА подкрепяме докладната записка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Решението по тази точка има следния вид:
На основание чл. 19 ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за социалното подпомагане, чл.
36б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и
чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет град Попово приема Годишен план за развитие на социалните
услуги в Община Попово за периода 2019 -2020 год.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предостави Годишния план за развитие на
социалните услуги в Община Попов за периода 2019 – 2020 г. по електронен път
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на Изпълнителния Директор на „Агенцията за социално подпомагане в 14 дневен
срок от неговото приемане чрез регионалната Дирекция за социално подпомагане.
Приложение: Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Попово за периода
2019 – 2020 година.
Въпроси, коментари? Не виждам. Приемаме, че всичко е изяснено. Преминаваме към
гласуване. Който е съгласен, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 521
На основание чл. 19 ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за социалното подпомагане, чл.
36б, ал. 4 и ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и
чл. 21 ал. 1 т. 12 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет град Попово приема Годишен план за развитие на социалните
услуги в Община Попово за периода 2019 -2020 год.
2. Възлага на Кмета на Община Попово да предостави Годишния план за развитие на
социалните услуги в Община Попов за периода 2019 – 2020 г. по електронен път
на Изпълнителния Директор на „Агенцията за социално подпомагане в 14 дневен
срок от неговото приемане чрез регионалната Дирекция за социално подпомагане.
Приложение: Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Попово за периода
2019 – 2020 година.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11. Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово за извършване на авансово
плащане по проект: №: BG05M9OP001-4.003-0014-C01, по процедура: BG05M9OP0014.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ на ОП „РЧР” 2014 -2020.
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 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и нула ПРОТИВ подкрепяме проекта за
решение да стане решение. Благодаря.
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Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и Договор № BG05M9OP001-4.003-0014C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP0014.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”2014-2020, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната
политика, в размер 38 720,00 лв. (тридесет и осем хиляди седемстотин и двадесет лева), за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003-0014-C01, сключен между Община
Попово и Министерството на труда и социалната политика.
Имаме ли въпроси? Няма. В такъв случай, има ли, извинявайте г-н Витанов, не видях.
Заповядайте.
Валентин Витанов – общински съветник
Уважаеми колеги, какво ми направи впечатление. Община Попово работи добре с
проектите, така и трябва да продължава. Преди няколко месеца също се включихме в
транснационалните партньорства със съответна сигнатура и бяха одобрени тия неща. Става
дума за зелени работни места по ОП с период 2014-2020 г. Това бяха нещата, които на
северната част на Европа, не зная точно какво ще правим там, но по същия тоя начин тази
програма, която сега ще стартира, също в периода 2014 – ОП с дейност зелени работни
места. По принцип една програма може да бъде бенефициент за определена дейност. Сега
всъщност тези две неща се припокриват. Особеностите при зелените работни места са, че
трябва специални фирми, които да работят с тези зелени работни места. Може би не е
обърнато внимание, може би трябва да се направи някаква консултация да се види дали
можем да пуснем две програми. И без това тая програма първата, която беше –
транснационални партньорства със сигнатурата всеки един ги има. Двете програми се
препокриват с една и съща дейност в един и същ период. Опасявам се, че може да се спре тоя
проект, ако не е. А пък моето мнение категорично е, която беше във връзка с пропадналите
Белгия, Швеция, моето категорично желание е, тая програма да не се реализира в нашата
община.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А какви са Ви основанията?
Валентин Витанов – общински съветник
Ами, основанията са ми, че вече от четири общини, които са били първоначално след
това отпадат на практика, ето тука ги има, ако сте ги прочели, просто се обяснява всичко
ясно и категорично и остават само две общини – нашата община и общината мисля в Дания.
Което означава, че нито финансиране ще се събере, защото отпадат две общини и ми се
струва, че няма нужда да се работи върху тази програма.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тъй като Вие сте специалист от всички нас, в момента Вашето мнение натежава по
някакъв начин, но на мен честно не ми бяха достатъчно аргументите защо трябва да се
откажем, има ли някакъв начин да се натоварим финансово или по друг начин, ако тръгнем
да участваме в тази програма?
Валентин Витанов – общински съветник
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Да, има опасност. Това са от този тип екскурзионни програми, които се правят. Да не
забравяме после и емигрантите, които са засякани тука…
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Вие сте специалист, аз не напразно наблегнах, защото честно казано, ние дори и да
прочетем нещо, тъй като не сме вътре в материята, на мен лично, аз говоря от мое име, на
мен не ми е ясно какво точно ни казват. Не знам, може би г-жа Георгиева желае да каже
някакви подробности, заповядайте.
Йорданка Георгиева – ръководител звено „Европейски програми и проекти“
Благодаря г-н Председател. Докладни във връзка с изпълнението на този проект бяха
няколко пъти на Вашето внимание, това мисля, че е четвъртия път. Въпреки това, мисля че
не съм била достатъчно ясна. Г-н Витанов и аз не разбрах за каква втора програма говорите.
Процедурата Транснационални партньорства беше обявена от Европейската комисия като
интегрирана покана в едно и също време отворена към всички държави членки. Всяка
държава членка има управляващ орган, който оценява и класира конкретните предложения в
самата държава. В момента на кандидатстването, наши кандидати официални партньори бяха
един финландски университет, неправителствена организация в Белгия и една община в
Швеция. Говорим за транснационални проекти за адаптиране и валидиране на социални
иновации за създаване на зелени работни места. Това, че става въпрос някъде за мигранти,
това е проблем по-скоро на Швеция и на Финландия и на Белгия. При нас магимилизираните
общности са по-скоро социално изключените лица и то тези по-скоро от ромски произход
или активно не заети. Всеки управляващ орган, тоест всяка организация участва със собствен
бюджет, след това бива и беше оценяван от Управляващия орган на държавата си. Ние от
нашия управляващ орган, това е Министерството на социалната политика бяхме утвърдени в
България. Неправителствената организация на Белгия също беше одобрен нейния проект. За
съжаление управляващия орган на Финландия и на Швеция не одобриха проектните им
предложения. Съответно партньор за изпълнение на дейностите ни остана само
неправителствената организация в Белгия. Ние имаме наш бюджет, те също си имат техен
бюджет. За съжаление, това да не изпълняваме проекта не бих казала, че е възможно, защото
Вие вече и одобрихте Споразумение за партньорство и възложихте на Кмета да подпише
административен договор и този договор вече е факт от 6-ти март той вече е подписан и ние
трябва да го изпълняваме. Стойността на нашето проектно предложение е 176 хиляди лева
без ДДС е това. Като особеното беше при тази интегрирана покана, че дейностите, които
трябваше да заложим бяха задължителни и бяха еднакви за всички кандидатстващи
организации. Общо взето ние само възможност така на по-голяма свобода в управлението
или във времевото наслагване на дейностите за изпълнение. Имаме 12 месеца за изпълнение.
Вече един и половина от тях мина. Имаме да обявяваме процедури за избор на изпълнители,
тези анализи са изключително сериозни. Отчитат се пред Европейската комисия. Говорим за
доста експертни процедури, които трябва да се проведат.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
За това, на нас може би, малко ще конкретизирам нещата. Г-н Витанов каза, има
опасност да натоварим общината с някакви допълнителни средства, с които да разбирам, ако
не ни одобрят програмата, това до колко е възможно да се случи и каква е опцията и
вероятностите този начин да процедурат.
Йорданка Георгиева – ръководител звено „Европейски програми и проекти“
Аз не разбирам вече какво не биха могли да ни одобрят, след като вече имаме одобрен
бюджет на стойност 176 хиляди лева без ДДС разбит по дейности. Единственото, което
можем да направим е едно лошо управление и в резултат, на което да има финансови
корекции. Тези 176 хиляди лева са сто процента безвъзмездна финансова помощ. Найвероятно ще бъдат редуцирани, за някои неща ще трябва да провеждаме процедури за избор
на изпълнител. Знаете, че там цената понякога е определяща и тия суми ще бъдат
редуцирани и съответно ще го отчетем пред управляващия орган с всички отчетни
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документи. Не виждам какво бихме могли да направим така, че да се наложи дофинансиране
на нещо.
Димитър Димитров – общински съветник
Господин Председател, ще Ви върна две сесии назад, когато г-н Витанов също, две
или три сесии, после говорихме с Вас, спомнете си думите на зам. кмета на Гент. Ние тогава
не повярвахме на думите на колегата Витанов. Сега продължаваме да нагазваме в дълбоки
води. Става въпрос за разселване на наши събратя от ромски произход, които са в Гент,
събрани и т. н. Тоест наши служители от общинска администрация или там, които
изпълняват проекта ще ходят да ги агитират да се приберат в България, най-грубо казано е
това с тези зелени работни места и т.н., и т. н. Тогава и аз не му повярвах и гласувах това, но
след като той ми обясни по обстойно нещата стана така, че започнах да му вярвам. И сега
вече нагазваме в тия дълбоки води и трябва да имаме, трябва да знаем какво правим от тук
нататък.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, съгласен съм, че трябва да знаем, но аз мисля, че това, ако наистина е тази идеята
в такъв вариант не знам колко е лоша. Ние трябва добре да преценим нещата в едната и в
другата посока, защото от една страна за да тръгнем да правим какъвто и да е бизнес на нас
ни трябват хора. Виждате, че на всяка една работа в момента липсват основно работна ръка,
било то квалифицирана или неквалифицирана. От друга страна ние не заселваме, защото
другия вариант, който прави Меркел примерно да не споменаваме други държави, те
заселват чужди граждани от други континенти, не само от други държави, а ние, ако това е
идеята ще си върнем наши, които са били тук. Които са се приучили примерно на някакъв
тип работа в западна Европа да се надяваме. Не знам, честно казано говорим в момента на
слука, но трябва да преценим нещата.
Така, имаме ли други въпроси? Господин Витанов изрази своите съмнения. Аз мисля,
че г-жа Георгиева отговори достатъчно ясно и точно. Сега всеки трябва сам за себе си да си
прецени, но ние наистина сме задействали тази процедура, тя е доста напреднала и ако в
момента тръгнем да и връщаме една спирачка, да и дърпаме ръчната едва ли е найправилното решение в момента.
Валентин Витанов – общински съветник
Така или иначе подписани са нещата, явно не можем да ги върнем, закъснели сме,
закъснял съм. От тук нататък трябва да се разбере може би още сега или след малко отлагане
дали това, което вече е подписано има зелени работни места. Сега правим пак друг проект
със зелени работни места. Ако трябва да отложим и да проучим тия неща просто. В смисъл
такъв, дали може, аз съм категоричен, че не може Оперативни програми да бъдат в една
дейност и по едно и също време и един бенефициент. Правили сме опити с общината да
пускаме зелени работни места, но не отговарят общините за тия условия. За това са ми
опасенията, може би трябва да седнем да ги огледаме и да бъдем категорични. Предлагам на
следващото заседание да бъде тая докладна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В момента да не вземаме решение по тази точка? А какво ще стане, ако вземем
решение, а после ако има някакво противоречие, тогава да отпадне тази точка. Защото ние
при условие, че имаме взето решение някой ще прецени, че някои от условията не отговарят
и просто или няма да бъде подписан договора, или нещо друго ще се случи. Г-жо Георгиева?
Йорданка Георгиева – ръководител звено „Европейски програми и проекти“
Г-н Председател, още веднъж да Ви напомня, че вече има решение за кандидатстване
по тази процедура взето от Вас и още две докладни във връзка с този проект вече бяха на
Вашето внимание при одобрение на партньорство. Кмета, административния договор за
безвъзмездна финансова помощ е вече подписан и вече е минал един месец и половина от
неговото подписване. Трябва да пристъпим към изпълнение на дейностите.
Г-н Витанов, едно уточнение към Вас – тук не говорим за разкриване на зелени
работни места, а за адаптиране и валидиране на социални иновации за създаване на умения
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за разкриване на такива зелени работни места и аз все още не разбирам коя друга програма
имате пред вид, в която ние сме бенефициент. Но може, ако искате след това да говорим.
Валентин Витанов – общински съветник
BG4003 в началото и в края, другата е BG…. Те знаят за какво става дума, така че,
може би трябва да седнем да се разберем, да се уточним, а пък вече …
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Можем ли в момента, ще направим ли някоя грешка, ако одобрим това предложение и
това, ако има неяснота просто да не се продължава? Да не изоставаме във времето, защото гжа Георгиева каза че сме месец и половина напред.
Николай Черкезов – общински съветник
Г-н Витанов, Вие сигурен ли сте, че не става въпрос за два различни проекта, или
просто този проект понеже е вкарван четири пъти все за един и същи говорим?
Валентин Витанов – общински съветник
Не, различни са …………../общинският съветник не говори на микрофон/……..
Николай Черкезов – общински съветник
И въпроса ми е, след като имаме подписан договор, мисля, че би трябвало да е
проверено и ако има съмнения, че кандидатстваме два пъти по едно и също, а е недопустимо
най-вероятно нямаше да ни одобрят. Но по-сериозния въпрос е, ако просто едностранно
прекратим договора с управляващия орган.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
След като сме дали един път разрешение и сме подписали договор. Добре. Мисля, че
доста говорихме, всеки да прецени сам за себе си. Подлагам го на гласуване тази точка.
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

ПРОТИВ
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ОСЪСТВА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
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28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

15
3
8

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 522
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и Договор № BG05M9OP001-4.003-0014C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG05M9OP0014.003 „ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРСТВА“ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”2014-2020, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на Министерство на труда и социалната
политика, в размер 38 720,00 лв. (тридесет и осем хиляди седемстотин и двадесет лева), за
обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по Договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.003-0014-C01, сключен между Община
Попово и Министерството на труда и социалната политика.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12.Одобряване на споразумение за партньорство по процедура BG05M9OP001-2.032
„Социално включване в общността” на ОП РЧР (2014-2020.
Становище имаме ли по тази точка, г-н Лешков, заповядайте.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и едни въздържал се подкрепя проекта за решение
да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2, и чл.59, чл.61, ал.1 и
ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява споразумение за партньорство между „Център за професионално развитие”
ООД и Община Попово за осъществяване на проект „Насърчаване на социалното
включване в общността на хора с увреждания от община Попово”, по процедура
BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността” на ОП РЧР (2014-2020);
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Йорданка Георгиева – ръководител Звено „Европейски програми и проекти“
Г-н Председател, моля за едно уточнение. Допуснали сме грешка в изготвянето на
докладната записка. Грешката е в проекта за решение. Името на бенефициента е изписано
„Център за професионално развитие” ООД, а коректното наименование е „Център за
регионално развитие“ ООД, както е изписано по-горе в докладната и Ви моля да нанесете
тази корекция.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, това няма да го подлагам на гласуване, беше направено от вносителя като
уточнение, така, че моля да го имате пред вид, когато го гласуваме. Имате думата за въпроси.
Тъй като е нова докладна и само една комисия я е гледала имате ли въпроси по тази точка?
Не виждам. Добре. Приемаме, че няма. В такъв случай преминаваме към гласуване. Който е
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

22
0
3

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 523
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2, и чл.59, чл.61, ал.1 и
ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Одобрява споразумение за партньорство между „Център за регионално развитие”
ООД и Община Попово за осъществяване на проект „Насърчаване на социалното
включване в общността на хора с увреждания от община Попово”, по процедура
BG05M9OP001-2.032 „Социално включване в общността” на ОП РЧР (2014-2020);

Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13. Издаване на Запис на заповед от Oбщина Попово, в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаваща Данък добавена стойност за авансово плащане по Договор №
25/07/2/0/00628 от 24.04.2018 г., 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 Програмата за развитие на селските райони за /2014 – 2020 г./
Тук няма никой становище, така че аз ще прочета само проекта за решение и тогава,
ако някой има въпроси:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и Договор за предоставяне на финансова
помощ № 25/07/2/0/00628 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 Програмата за развитие
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на селските райони за /2014 – 2020 г./, сключен между Община Попово, и ДФ
„Земеделие”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136,
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 115 500,55
лв. (сто и петнадесет хиляди петстотин лева и петдесет и пет стотинки), за обезпечаване на
100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 25/07/2/0/00628 от 24.04.2018г. 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
Програмата за развитие на селските райони за
/2014 – 2020 г./, за проект
„РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. “МЛАДОСТ” – 1 и 2 И ПРИЛЕЖАЩАТА
ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСА – ул. “БОЛНИЧНА”, гр.
ПОПОВО“, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане на Данък добавена стойност по Договор № 25/07/2/0/00628 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.
Така, колеги, въпроси? Г-н Петров, заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник
Уважаеми колеги, г-н Председател, аз като засегнат и живущ на тази улица, един от
живущите, да наблегна само на нещо, което бях казал и в предишни сесии – много ме
притеснява водопровода на тая улица „Болнична“. Значи иначе сме радостни, чакаме го вече
с нетърпение няколко години и чуваме нещо друго, че тротоарите май нямало да се правят,
аз не вярвам такава работа, те си влизат в пътя. Това ми са въпросите. Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми общински съветници, аз Ви казах, предстои официално откриването на 7
май от 11 часа, най-после дойде реда и на улица „Болнична“ и горен и долен Младост за
асфалтиране на уличното междублоково пространство. Там имаме допълнителен проект за
уличното осветление, Георгиева, което ни накара да правим друга обществена поръчка.
Какво е?
Йорданка Георгиева – ръководител Звено „Европейски програми и проекти“
Уличното осветление е на стойност 35 хиляди лева и не беше одобрено като разход.
Заложили сме го в бюджета и ще го финансираме с наши средства.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Да. Така, че там е избран изпълнител, трябва да направим полагане на кабели,
захранване на улично осветление и тогава да правим тротоарите. Явно тази година няма да
може да стане, тъй като тези две неща са извън проекта. Вярно е, че тази улица сигурно ще се
натовари, особено, които идват от север, Опаченска община, направени са и отбивки за да
може да се дава предимство, ако започнат гражданите да спират пред дома си ще се създават
предпоставки за тапи, за това сме говорили при проектиране на тези тротоари, за които
говорите и ги споменавате да ги направим с подсилен бетон отдолу и с легнали бордюри за
да може хората с разрешение, както и на други тесни улици да качват колите си поне
половината с двете гуми на тротоарната площ.
Знаете ли от кога натискам моите от ТСУ инженери, защото гледам навсякъде в
Западна Европа върви този асфалт, ама като са се заинатили, че асфалта не бил подходящ,
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бил по-скъп, имам си проблем с техническа служба. Аз също искам асфалт, а някъде се
налага и бетон, да не е с плочки. Така, че предстои този въпрос да го решаваме с тротоарите.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Веселинов. Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, аз искам само да
попитам д-р Веселинов, след като се направи улицата „Болнична“, ще направим ли един опит
да разтоварим малко „Каломенска“, защото там е нещо страшно в момента, особено сутрин
пред детските градини, задръствания, предпоставки за бела, а пък вечер е летище. Кара се
безобразно бързо там.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Така, това е целта с улица „Болнична“ да се разтовари улица „Каломенска“, където
сега минава основния трафик. Това ни е идеята и сигурно няма да се наложи
административно ние по някакъв начин да регулираме, да забраняваме движение по
„Каломенска“ на тежки автомобили, хората сами ще предпочетат по-прекия път. И аз мисля,
че „Каломенска“ ще се разтовари.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нека не се отклоняваме обаче в момента говорим за Запис на заповед, ние започнахме
да правим транспортно разпределение на града. Г-н Петров, заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник
Към г-н Кмета отново, ако може да направим решение въпроса за тези тротоари да се
реши, да са с асфалт, защото аз по собствено, където е бетон като седят колите, от лугата
този бетон се разрушава, дори да е излъскан, какъвто и да е за няколко години – пак средства
после. Ако може наистина да се вземе някакво решение по-кардинално за града, мисля, че
по-добре е с асфалт.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, колеги да се съсредоточим, имаме да решаваме Запис на заповед, започнахме да
решаваме разни технически неща, хубаво, но не мисля, че сега му е мястото. Имаме ли
въпроси, касаещи докладната? Ако 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

ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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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

ОСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

24
0
1

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 524
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, и Договор за предоставяне на финансова
помощ № 25/07/2/0/00628 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 Програмата за развитие
на селските райони за /2014 – 2020 г./, сключен между Община Попово, и ДФ
„Земеделие”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” №136,
ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421,
представляван от Изпълнителния директор, Общинският съвет

РЕШИ
1. Упълномощава кмета на Община Попово да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в размер на 115 500,55
лв. (сто и петнадесет хиляди петстотин лева и петдесет и пет стотинки), за обезпечаване на
100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № 25/07/2/0/00628 от 24.04.2018г. 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
Програмата за развитие на селските райони за
/2014 – 2020 г./, за проект
„РЕКОНСТРУКЦИЯ
И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНОКОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. “МЛАДОСТ” – 1 и 2 И ПРИЛЕЖАЩАТА
ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСА – ул. “БОЛНИЧНА”, гр.
ПОПОВО“, сключен между Община Попово и ДФ „Земеделие”.
2. Възлага на кмета на Община Попово да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане на Данък добавена стойност по Договор № 25/07/2/0/00628 и да ги
представи пред ДФ „Земеделие”.
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Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет Попово, проведено на
25.04.2019, Протокол № 43 , т 13 от дневния ред по доклад № 104 / 25.04.2019г. при кворум
от 25 общински съветника и след проведено съгласно чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24, и чл. 27, ал. 4
и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация с поименно
гласуване - с 24 гласа „за”, 0 „против” и „въздържали се” 1 , и е подпечатано с официалния
печат на Общински съвет .
Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14. 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 март до 23 април в общинска
администрация са постъпили 25 молби на граждани от община Попово за отпускане на
еднократна финансова помощ. След тяхното разглеждане, комисията предлага следното
решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Глория Северинова Филипова
2. Мария Колева Маринова
3. Росица Иванова Иванова
4. Мануела Ангелова Стоянова
5. Йорданка Марийкова Георгиева
6. Симеонка Любомирова Кирова
7. Ангел Славчев Ангелов
8. Стефка Радославова Стефанова
9. Иван Алеков Стоянов
10. Йордан Борисов Йорданов
11. Виктория Пламенова Румянова
12. Петър Петров Пенев
13. Емил Мирчев Ефтимов
14. Ангел Иванов Цуцоманов
15. Мустафа Юсеинов Мустафов

-

250 лева
200 лева
200 лева
350 лева
150 лева
150 лева
100 лева
150 лева
200 лева
150 лева
250 лева
200 лева
100 лева
100 лева
300 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Салие Абилова Ибрямова
Галиме Тефикова Насуфова
Касим Адилов Туранов
Юнзиле Асанова Хасанова
Гюлтян Ахмедова Салиева
Златка Сергеева Маринова
Фатме Мехмедова Сиракова
Ивайло Стоянов Храниславов

ІІІ. За доуточняване
1. Асен Асенов Радков
2. Иван Йорданов Русев
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-жа Колева. Колеги, зачитам проекта за решение по тази точка:
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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

-

25
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 525
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. Глория Северинова Филипова
2. Мария Колева Маринова
3. Росица Иванова Иванова
4. Мануела Ангелова Стоянова
5. Йорданка Марийкова Георгиева
6. Симеонка Любомирова Кирова
7. Ангел Славчев Ангелов
8. Стефка Радославова Стефанова
9. Иван Алеков Стоянов
10. Йордан Борисов Йорданов
11. Виктория Пламенова Румянова
12. Петър Петров Пенев
13. Емил Мирчев Ефтимов
14. Ангел Иванов Цуцоманов
15. Мустафа Юсеинов Мустафов

-

250 лева
200 лева
200 лева
350 лева
150 лева
150 лева
100 лева
150 лева
200 лева
150 лева
250 лева
200 лева
100 лева
100 лева
300 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Салие Абилова Ибрямова
Галиме Тефикова Насуфова
Касим Адилов Туранов
Юнзиле Асанова Хасанова
Гюлтян Ахмедова Салиева
Златка Сергеева Маринова
Фатме Мехмедова Сиракова
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8. Ивайло Стоянов Храниславов
ІІІ. За доуточняване
1. Асен Асенов Радков
2. Иван Йорданов Русев

Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
15.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
По последна точка аз ще направя едно съобщение. В материалите, които Ви бяха
раздадени е приложен Доклад за осъществена читалищна дейност в читалищата на Община
Попово през 2018 г. Имате дискове – на всяко едно читалище по отделно, така че ако имате
някакви конкретни въпроси или предложения по читалищната дейност, по изпълнението
може да ги прегледате там.
Въпроси имаме ли? Г-н Димитров?
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Председател, аз имам един въпрос, който идваха
наши съграждани пенсионери при нас и го зададоха, но ние не можахме да им отговорим и
искам да попитам колежката Габровска. Значи, всяка година се прави нещо по Великден за
пенсионерите, но се обхващат само пенсионерите, които са в Пенсионерските клубове. Тия
хора, обаче които идваха при нас казват – ние не членуваме в Пенсионерски клубове, а в
същото време миналата година вика получиха това, това, това, това, а тази година разбрали,
че заминават пенсионерите за Турция на екскурзия. И сега хората питат, добре, те ли ще си
плащат и по какъв начин става подбора на тия хора? Даже единия човек се изсмя и вика, абе
защото идват избори започнаха да ги карат по чужбина. Просто да обясни на микрофона
какво се случва и защо така делим на пенсионерите на членуващи в Пенсионерски клуб и
други останали. Трябва да кажа, че другите останали са много повече от Вашите членове в
Пенсионерските клубове, дори те стигат малко по-далече, защото те са по-възрастни от нас и
се познават и казват „абе тия, които преди 10 ноември ни управляваха, вика, сега са в
пенсионерските клубове и получават облаги. Миналата година единия човек разказа –
козунаци, безалкохолни по три литра, не знам си какво, по една кора яйца, вика, тая година
ще ги водят в Турция“. Кажете какво се случва?
Петранка Габровска – общински съветник
Сега, много ме изненадвате, защото почти всеки ден съм в Пенсионерските клубове и
на мен никой не ми е задал този въпрос, или поне да пита защо е така. Сега, искам да Ви
кажа следното: Пенсионерските клубове знаете, че са по решение на ОбС. Имаме 22
Пенсионерски клуба. Това означава, че Пенсионерските клубове съгласно нашия Правилник,
който даже го актуализирахме си създават клубовете, тоест те си членуват, имат си
ръководство, имат си контролна комисия и съгласно Устава на този Правилник, който те
вътрешно си го приемат всички членове, които са в клуба, това са нашите членове на
Пенсионерските клубове. Но, въпреки това, някои, които не са членове, когато има примерно
някакви тържества, те си пак идват, но те не членуват. Те не участват в обществения живот,
който извършват Пенсионерските клубове. Те имат състави към тях и т. н.
Второ, когато се организират екскурзии, а те си организират те, със личните си
средства, даже, ако видите на Клуб 1 пише : Организираме до Хасково ли, до Минерални
бани, до София ли – пътя на всекиго е 8 лева ли, 10 лева ли. Който иска се записва и отива.
Така, че средства за екскурзии и такива не се дават.
Второ, от няколко години се прие за Великден и се дават точно 6 яйчица с козуначе и
едно безалкохолно. Това е за всички членове. Знаете, че всички Пенсионерски клубове,
членовете – там не се заплаща никой за труда им, но те са активни, участват. Те ако не са в
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едно село, едно мероприятие не става, да ви каже честно и това е едно уважение, което не
сме открили нещо, на другите места дават и бонове и т.н. Нашата община знаем средствата и
хората го приемат с радост и така, но тези, които стоят от страни и си гледат градините,
когато те правят някои акции – ето в момента вчера цял ден се прави акция за залесяване на
дръвчета в Сеячи, защото триста дръвчета е взела нашата Кметица, всички помагат кой с
каквото може. Чистихме Читалището един месец. Всички идват и стържат. А тези, които си
стоят в градинките, примерно жената си поддържа там и не иска да дойде и казва –о, не ми се
идва, как да дадем. Не знам, мисля, че не е справедливо. То така, когато се дава нещо да
дойдат, а когато ги повикат за нещо, даже има случаи, когато ги каним безплатно елате на
събитие – а, няма да дойдем.
Значи, не че имам някакво отношение, но Ви го казвам, че това е истината.
Второ, за екскурзия. Значи по наша инициатива всички председатели на клубовете си
имат съвет, участват всички председатели. И там се решава. Тъй като във всички почти
курорти и в България и в Чужбина, и в Турция и в Гърция сме били имат първите две смени
бих казала са с 50% намаление. В случая за 250 лева те отиват смятайте, че това са найголемите курорти – Чешме, както сега заминаваме за Айвалъка, това са за 300 лева те отиват
една седмица почивка. Вътре влиза всичко – пътя, храната, застраховките и екскурзоводите.
И с тази фирма, която те ни правят и отстъпка ние организираме. Който си плати той идва.
Даже първия път тръгнахме с един автобус. Сега сме с три, защото просто хората казват и да
Ви кажа кой, повечето пенсионери ги пращат децата им, идват и казват- плащам на майка ми
да излезе. Няма нищо нередно господине.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това не са обществени пари, това всеки си плаща
Димитър Димитров – общински съветник
Аз не съм казал, че има нещо нередно.
Петранка Габровска – общински съветник
И няма нищо свързано с изборите, защото в клубовете членуват от всички партии.
Димитър Димитров – общински съветник
Човека каза, аз съм с 207 лева пенсия и човека пита просто кой плаща, защо аз казва,
ако ме накарат аз да си платя, аз няма от къде да ги платя.
Петранка Габровска – общински съветник
Къде – за екскурзия ли?
Димитър Димитров – общински съветник
Ами, човека е с 207 лева пенсия,
Петранка Габровска – общински съветник
Ами, ако сина му плати ще отиде.
Димитър Димитров – общински съветник
Ами това казвам, че около Вас са богатите пенсионери.
Петранка Габровска – общински съветник
Моля Ви се, елате ще Ви покажа на кои им плащат децата.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-жо Габровска, моля.
Закривам заседанието. Пожелавам Ви весели празници, бъдете смирени преди всичко!
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

.................................................
/ НЕВЗАТ ФЕИМОВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

...................................................
/ ХАСАН ХАСАН /

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
/ Н. ЗДРАВКОВА /
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