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ПРОТОКОЛ № 44
Днес, 30.05.2019 г. /четвъртък/ в залата на втория етаж в сградата на Община
Попово се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет –
Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Моля за проверка на кворума. Присъстват 29 съветника. В пълен състав сме. Имаме
кворум, можем да започнем, за това позволете ми да открия четиридесет и четвъртото
заседание на ОбС Попово. На заседанието присъстват Кмета на Общината д-р Веселинов,
Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС, Георги Пенчев. Има и други, които ще се
присъединят допълнително към нас. Позволете ми преди да започнем по същество
действието по дневния ред на нашето заседание, имаме приятен повод. Позволете ми от мое
и от Ваше име да поздравим г-жа Петранка Габровска, която днес е рожденичка и то юбилей
– 70 години. Моля да станем и да я поздравим, да и пожелаем да бъде все така
ентусиазирана, да заразява и нас с ентусиазма, който има на тези години. Дано да бъде дълго
сред нас.
Петранка Габровска – общински съветник
Много Ви благодаря! Радвам се, че дори на стари години имах възможност да работя в
Общинския съвет. Благодаря на всички, към всички Вас изпитвам много добри чувства,
добре се чувствам в колектива. Само едно искам да Ви кажа: работила съм с огромно
желание, с голяма всеотдайност. Разбира се според моите възможности и знания, но
всеотдайно. И признавам – на 70 години съм, чувствам се със същия ентусиазъм дай-боже
още да е така с много иновации в дейността. Просто ми идат идеи така какво да разнообразя.
Благодаря!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, след приятното начало да се надяваме, че така ще продължим за напред. Колеги
имате раздаден проект за дневен ред, който е от 9 точки. Постъпило е и едно питане от
общинския съветник Дончо Дончев, на което ще бъде отговорено в края на заседанието. И
проекта за дневен ред на днешното заседание има следния вид:
1.Актуализация на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 г.
2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2019г. и одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и сглобяема къща като материали.

3.Прекратяване на съсобственост между община Попово и Айше Мустафова
Мехмедалиева в УПИ І от кв.36 по регулационния план на с.Медовина, чрез
изкупуване частта на Общината.
4.Допълване на списък на общинския жилищен фонд за 2019 г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
5.Наредба за изменение и допълнение на Наредба на ОбС Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.
6.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово“.
7.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово“.
8.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
9.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, който е съгласен с така предложения Проект за Дневен ред, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-
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Дневния ред се приема.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Позволете ми сега да направя още едно уточнение и съобщение. Тъй като в първа точка за
Актуализацията на бюджета има средства, които са отпуснати на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“
тъй като аз съм негов председател към този момент. Обявявам някакъв конфликт на интереси. Не
съм сигурен дали трябва или не, но за да бъдем спокойни и аз и Вие, обявявам конфликт на
интереси. Няма да участвам в обсъждането и в гласуването на тази точка, за това предавам
воденето на заседанието по първа точка на зам. председателя г-н Невзат Феимов. Заповядайте г-н
Феимов.
Невзат Феимов – зам. председател на ОбС Попово
Да, благодаря Ви, господин Председател. Така, уважаеми колеги, започваме работа по
така приетия дневен ред от нас, а именно:
Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1.Актуализация на Бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 г.
Преди да започнем обсъжданията да Ви зачета и самата докладна записка:
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21,
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Попово, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 832 „Служби и дейности по
поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – обект „Изготвяне на технически проект за
общински път TGV2133 от км. 7+700 до км. 10+700 /отсечка от с. Манастирца до граница с
общ. Стражица/“ със сумата 40 000 лв. /източник на финансиране: 40 000 лв. – собствени
бюджетни средства/.
2. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на §52-03 „Друго
оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 865 „Други дейности по туризма” – обект
„Въжен тролей за Екопътека "Голямата река" с. Иванча“ със сумата 7 065 лв.
3. Увеличават се средствата за дейност 738 „Читалища”, §45-00 „Субсидии за
организации с нестопанска цел”, в частта за дофинансиране на делегирани от държавата
дейности с местни приходи със сумата от 14 200 лв. /източник на финансиране: 14 200 лв. –
собствени бюджетни средства/, от които 13 000 лв. – за НЧ „Св. св. Кирил и Методий–1882“
гр. Попово и 1 200 лв. – за НЧ „В.М.Гаршин–1902“ с. Светлен;
4. Намалява се Дейност 998 „Резерв”, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 47 135 лв.
5. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2019 година.
Невзат Феимов – зам. председател на ОбС Попово
Така, това е проекто докладната записка, уважаеми колеги. Сега ще Ви дам думата з0а
питания и изказвания. Имате думата г-н Маринов.
Мариян Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници. Искам да направя една лека корекция
в точка 1 на решенията, където най-отдолу на страничката сумата източник на финансиране:
40 000 лв със собствени бюджетни средства е 32 935 лева собствени бюджетни средства и
7065 лева е целева субсидия от капиталови разходи. Това е в т. 2, която отпада от
капиталовата програма. Сумата пак е 40 000, но с два източника на финансиране – 32 плюс 7.
Благодаря Ви.
Невзат Феимов – зам. председател на ОбС Попово
Сега давам думата на комисиите, да си кажат становищата по докладната.
Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 28-ти, вторник, по обяд в пълен състав.
Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С три гласа ЗА и
два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ комисията подкрепя предложението за решение. Благодаря.
Невзат Феимов – зам. председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание на 28 май от 13 часа в непълен състав от 4
члена с три гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепяме проекта за решение да стане
решение. Благодаря.
Невзат Феимов – зам. 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 28 май от 16 часа заседава в пълен състав и
с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Невзат Феимов – зам. председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание с два гласа ЗА, три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и
не подкпепя проекта за решение да стане решение. Благодаря!
Невзат Феимов – зам. 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 на 29-ти вчера в 11.30 на редовното си
заседание. И с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за решение.
Невзат Феимов – зам. председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Станчев. Уважаеми колеги, имате думата за мнения и предложения
по докладната записка. Имате ли някакви въпроси2 Тъй като гледам няма. Продължаваме
тогава. Гласуването е поименно по точка първа.
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
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 526
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси,

чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и
реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и
за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския
бюджет на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §51-00 “Основен
ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 832 „Служби и дейности по
поддържане, ремонт и изграждане на пътища” – обект „Изготвяне на технически проект за
общински път TGV2133 от км. 7+700 до км. 10+700 /отсечка от с. Манастирца до граница с
общ. Стражица/“ със сумата 40 000 лв. /източник на финансиране: 32 935 лв. – собствени
бюджетни средства и 7 065 лв. – целева субсидия за капиталови разходи/.
2. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на §52-03 „Друго
оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 865 „Други дейности по туризма” – обект
„Въжен тролей за Екопътека "Голямата река" с. Иванча“ със сумата 7 065 лв.
3. Увеличават се средствата за дейност 738 „Читалища”, §45-00 „Субсидии за
организации с нестопанска цел”, в частта за дофинансиране на делегирани от държавата
дейности с местни приходи със сумата от 14 200 лв. /източник на финансиране: 14 200 лв. –
собствени бюджетни средства/, от които 13 000 лв. – за НЧ „Св. св. Кирил и Методий–1882“
гр. Попово и 1 200 лв. – за НЧ „В.М.Гаршин–1902“ с. Светлен;
4. Намалява се Дейност 998 „Резерв”, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 47 135 лв.
5. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2019 година.
Благодаря Ви. Предавам воденето на г-н Георгиев по следваща точка от дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Колеги, продължаваме по втора точка от Дневния ред.
2.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост в община Попово през 2019г. и одобряване на оценки за продажба на
недвижими имоти и сглобяема къща като материали.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и един въздържал се подкрепя проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА, единодушно подкрепя проекта да стане решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка гласи:
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5а,
ал. 1 и ал. 5, чл. 36, ал. 1, чл. 35, ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал.
1, т. от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
община Попово през 2019год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
- УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IХ, кад.№116 от кв.8 по регулационния план на
с.Садина
- УПИ III, кад.№582 от кв.69 по регулационния план на с.Медовина
- УПИ III, кад.№283 от кв.19 по регулационния план на с.Априлово, ведно с 1/5
идеална част от търговска сграда
- ПИ с идентификатор 57649.503.3950 по кадастрална карта на гр.Попово,
кв.„Младост“
2.Одобрява начална продажна цена :
- 2 112 лева за УПИ І - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 800 кв.м.
собственост на Общината по АОС 1573. Цената е без ДДС.
- 2 772 лева за УПИ ІI - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 1050
кв.м. собственост на Общината по АОС 1574. Цената е без ДДС.
- 2 244 лева за УПИ ІII - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 850
кв.м. собственост на Общината по АОС 1575. Цената е без ДДС.
- 2 006.40 лева за УПИ ІV - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 760
кв.м. собственост на Общината по АОС 1576. Цената е без ДДС.
- 2 006.40 лева за УПИ V - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 760
кв.м. собственост на Общината по АОС 1577. Цената е без ДДС.
- 2 376 лева за УПИ VІ - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 900
кв.м. собственост на Общината по АОС 1578. Цената е без ДДС.
- 2 112 лева за УПИ VIІ - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 800
кв.м. собственост на Общината по АОС 1579. Цената е без ДДС.
- 2 508 лева за УПИ VIIІ - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 950
кв.м. собственост на Общината по АОС 1580. Цената е без ДДС.
- 2 455.20 лева за УПИ ІХ - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 930
кв.м. собственост на Общината по АОС 1581. Цената е без ДДС.
- 4 960 лева за УПИ ІII - 582 от кв.69 по регулационния план на с.Медовина с площ 1240
кв.м. собственост на Общината по АОС 275. Цената е без ДДС.
- 6 010 лева за УПИ ІII - 283 от кв.19 по регулационния план на с.Априлово с площ 940
кв.м., собственост на Общината по АОС 1623, ведно с 1/5 идеална част от търговска сграда
собственост на Общината по АОС 382. Цената е без ДДС.
- 10 913.60 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3950 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 545 кв.м., собственост на Общината по АОС 13570. Цената
е без ДДС.
- 1 330 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали находяща се
в с.Медовина. Цената е без ДДС.
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3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Имате думата колеги за въпроси, уточнения и предложения. Имаме ли2 Г-н Петров,
заповядайте.
Драгомир Петров – общински съветник
Моят въпрос е просто за уточняване, защото виждам, че доста парцели там ще се
купуват. Интересно е да знаем какво ще се прави на тия парцели, просто интересува ги
живущите от селото, има два, три варианта, но какво ще е точно, не знаем, казват. Ако има
някаква информация просто да ни се каже.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не знам дали някой може да отговори на този въпрос. По-скоро има проявен интерес
и след като има проявен интерес, ако има покупка той би трябвало съобразявайки се вече със
закона. Не мисля, че някой може да отговори на този въпрос. Има ли някой, който може да
отговори на въпроса?
Мариян Маринов – директор на дирекция ФСДУС при Община Попово
Официално, не. Има проявен инвестиционен интерес от белгийски гражданин, който
притежава имоти в с. Садина и е проявил интерес да закупи тия имоти, които са в регулация.
Евентуално, ако има някакви намерения, то съгласно ЗУТ следва да предприеме действия
пред Община Попово във връзка с някаква промяна на статут, разработване на някакъв
проект. Но за момента има изявено желание да закупи имоти в регулация.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Мисля, че това е отговора, г-н Петров. Добре. Ясно, други въпроси имали? Няма
въпроси. В такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
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

ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
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26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
-

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 527
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и ал. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 5а,
ал. 1 и ал. 5, чл. 36, ал. 1, чл. 35, ал. 5 и чл. 49, ал. 1 от НРПУРОИ във връзка чл. 21, ал.
1, т. от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в
община Попово през 2019год., раздел ІІІ, т.Б - І с:
- УПИ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IХ, кад.№116 от кв.8 по регулационния план на
с.Садина
- УПИ III, кад.№582 от кв.69 по регулационния план на с.Медовина
- УПИ III, кад.№283 от кв.19 по регулационния план на с.Априлово, ведно с 1/5
идеална част от търговска сграда
- ПИ с идентификатор 57649.503.3950 по кадастрална карта на гр.Попово,
кв.„Младост“
2.Одобрява начална продажна цена :
- 2 112 лева за УПИ І - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 800 кв.м.
собственост на Общината по АОС 1573. Цената е без ДДС.
- 2 772 лева за УПИ ІI - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 1050
кв.м. собственост на Общината по АОС 1574. Цената е без ДДС.
- 2 244 лева за УПИ ІII - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 850
кв.м. собственост на Общината по АОС 1575. Цената е без ДДС.
- 2 006.40 лева за УПИ ІV - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 760
кв.м. собственост на Общината по АОС 1576. Цената е без ДДС.
- 2 006.40 лева за УПИ V - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 760
кв.м. собственост на Общината по АОС 1577. Цената е без ДДС.
- 2 376 лева за УПИ VІ - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 900
кв.м. собственост на Общината по АОС 1578. Цената е без ДДС.
- 2 112 лева за УПИ VIІ - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 800
кв.м. собственост на Общината по АОС 1579. Цената е без ДДС.
- 2 508 лева за УПИ VIIІ - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 950
кв.м. собственост на Общината по АОС 1580. Цената е без ДДС.
- 2 455.20 лева за УПИ ІХ - 116 от кв.8 по регулационния план на с.Садина с площ 930
кв.м. собственост на Общината по АОС 1581. Цената е без ДДС.
- 4 960 лева за УПИ ІII - 582 от кв.69 по регулационния план на с.Медовина с площ 1240
кв.м. собственост на Общината по АОС 275. Цената е без ДДС.
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- 6 010 лева за УПИ ІII - 283 от кв.19 по регулационния план на с.Априлово с площ 940
кв.м., собственост на Общината по АОС 1623, ведно с 1/5 идеална част от търговска сграда
собственост на Общината по АОС 382. Цената е без ДДС.
- 10 913.60 лева за ПИ с идентификатор 57649.503.3950 по кадастрална карта на
гр.Попово, кв. „Младост“ с площ 545 кв.м., собственост на Общината по АОС 13570. Цената
е без ДДС.
- 1 330 лева за къща от олекотени панели с площ 33 кв.м., като материали находяща се
в с.Медовина. Цената е без ДДС.
3.Възлага на Кмета на Общината да проведе публичен търг с явно наддаване.
Така колеги, преминаваме към трета точка от Дневния ред:
3.Прекратяване на съсобственост между община Попово и Айше Мустафова
Мехмедалиева в УПИ І от кв.36 по регулационния план на с.Медовина, чрез
изкупуване частта на Общината.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. .
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Дончев. Решението по тази точка има следния вид:
На основание чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл.
49, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ І от кв.36 по регулационния план на с.Медовина, чрез продажба частта на Общината по
АОС 1407 представляваща: Поземлен имот с кад.№299 с площ 535 кв.м. - част от
гореописания Урегулиран поземлен имот на Айше Мустафова Мехмедалиева от с.Медовина.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на 2
675 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от съсобственика.
Въпроси? Нещо неясно? Няма. В такъв случай преминаваме към гласуване то почка
трета. То е поименно.
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Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

27
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 528
На основание чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 42, ал. 1, т. 1 и ал. 3 и чл.
49, ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, Общинският съвет

РЕШИ
1.Възлага на кмета на община Попово да извърши прекратяването на съсобственост в
УПИ І от кв.36 по регулационния план на с.Медовина, чрез продажба частта на Общината по
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АОС 1407 представляваща: Поземлен имот с кад.№299 с площ 535 кв.м. - част от
гореописания Урегулиран поземлен имот на Айше Мустафова Мехмедалиева от с.Медовина.
2.Определя цена за правото на собственост върху общинската част от имота в размер на 2
675 лева. Цената е без ДДС.
3.Сключването на договор за продажба частта на Общината да стане след извършване на
всички дължими плащания от съсобственика.
Преминаваме към четвърта точка от Дневния ред:
4.Допълване на списък на общинския жилищен фонд за 2019 г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с три 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 пет гласа ЗА, нула въздържали се и нула против, подкрепя проекта
за решение да стане решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Дончев. Решението по тази точка има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3,
ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища и чл. 27, ал. 2 от Наредбата
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища, Общинският съвет

РЕШИ
1. Общински съвет Попово допълва и изменя Списък на общинския жилищен фонд за
2019г. на общински жилища по групи, според тяхното предназначение, съгласно
Приложение №1 Списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища, за допълнените наематели
съгласно Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27,
ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Приложения:
 Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на общински
жилища по групи, според тяхното предназначение.
 Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали
заявления за закупуване след месец март и отговарящи на условията по Глава
ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища
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Имате думата за въпроси. Имаме ли въпроси по четвърта точка? Не, добре, ясно. В
такъв случай преминаваме към гласуване. Гласуването е поименно.
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
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ОТСЪСТВА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
-

21
0
6

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 529
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал. 2 от ЗОС, чл. 3,
ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища и чл. 27, ал. 2 от Наредбата
за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища, Общинският съвет

РЕШИ
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1. Общински съвет Попово допълва и изменя Списък на общинския жилищен фонд за
2019г. на общински жилища по групи, според тяхното предназначение, съгласно
Приложение №1 Списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на общински жилища по
групи, според тяхното предназначение;
2. Дава съгласие за продажба на общински жилища, за допълнените наематели
съгласно Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали заявления за
закупуване и отговарящи на условията по Глава ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27,
ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища
Приложения:
 Приложение № 1 Списък на общинския жилищен фонд за 2019г. на общински
жилища по групи, според тяхното предназначение.
 Приложение №2 Списък на наемателите на общински жилища, подали
заявления за закупуване след месец март и отговарящи на условията по Глава
ІІІ Продажба на общински жилища - чл.27, ал.1, т.3 от НАРЕДБАТА за реда и
условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и
разпореждане с общински жилища
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Наредба за изменение и допълнение на Наредба на ОбС Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение. .
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с четири гласа ЗА и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
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 пет гласа ЗА, единодушно, подкрепя проекта за решение да стане
решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
Комисията ни на заседанието вчера с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя
проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е в следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с все поголемия интерес от използване на спортна зала "Тодор Янев", намираща се в Градския
парк, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1,
чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общинският съвет
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РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. В Приложение 1 към Наредба на Общински съвет гр. Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, ред 93 се променя и става:
№ по
ред
93

Вид услуга

Такса

Почасово ползване на имоти със спортно
предназначение-общинска собственост:
1)
от
спортни
организации,
нерегистрирани на територията на 100,00 лв./час
Община Попово на футболно игрище с
прилежащи помещения
2)
от
спортни
организации,
нерегистрирани на територията на
Община Попово или физически и 50,00 лв./час
юридически лица на спортна зала "Тодор
Янев"

Забележка

В цената не
включен ДДС

е

Имате думата колеги за въпроси. Заповядайте г-н Джамбазов.
Никола Джамбазов – общински съветник
Интересуваме в ред 93 само точка 2 ли променяме или и първа точка? Само точка две
вкарваме. Благодаря. Точка едно си остава както е била до сега. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме ли още 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
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

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

21
0
6

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 530
На основание чл. 21, ал. 1, т.7 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с все поголемия интерес от използване на спортна зала "Тодор Янев", намираща се в Градския
парк, при спазване на изискванията на чл.75-79 от АПК и чл.8, чл.11, ал.3, чл.15, ал.1,
чл.26 и чл.28 от ЗНА, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет гр. Попово за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:
§ 1. В Приложение 1 към Наредба на Общински съвет гр. Попово за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги, ред 93 се променя и става:
№ по
ред
93

Вид услуга

Такса

Почасово ползване на имоти със спортно
предназначение-общинска собственост:
2)
от
спортни
организации,
нерегистрирани на територията на 100,00 лв./час
Община Попово на футболно игрище с
прилежащи помещения
2)
от
спортни
организации,
нерегистрирани на територията на
Община Попово или физически и 50,00 лв./час
юридически лица на спортна зала "Тодор
Янев"

Забележка

В цената не
включен ДДС

е

Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово“.
Предлагам становищата на комисиите да бъдат и по двете следващи точки, които са
идентични. Отнасят се само за различни хора.
Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика“
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Д-р Ганка Колева – общински съветник
И по двете точки 6 и 7 комисията с пет гласа ЗА подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
По точка 6 и по точка 7 с четири гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за
решение да стане решение. .
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия също по двете точки с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да
стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
При мен се налага да докладвам по двете точки по отделно. По шеста точка с четири
гласа ЗА и един глас ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ се подкрепя проекта за решение да
стане решение.
По седма точка с пет гласа ЗА също се подкрепя проекта 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
Комисията както казах заседава в пълен състав вчера нашата и по точки номер 6 и 7 от
дневния ред с пет гласа единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Сега, става въпрос за две докладни по повод предстоящата тържествена сесия на ОбС
Попово на 10 юни, празника на града, връчването на званието Почетен гражданин на град
Попово. Като първата в дневния ред е точка 6 е присъждането на званието Почетен
гражданин на Станимир Иванов Иванов – художествен ръководител на Представителен
детско-юношески танцов ансамбъл „Северняче“ гр. Попово за заслуги в областта на
културния, образователния и обществен живот в гр. Попово и общината ни.
Така, колеги, решението е:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на
звание „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „ Почетен гражданин на град Попово“ за постижения в
областта на културата с общонационално и общочовешко значение и
дългогодишната му обществено-полезна дейност в града и Община Попов на
Станимир Иванов Иванов.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
знака на гр. Попово на Станимир Иванов Иванов.
Заповядайте, това е нещо, което е важно за града и за гражданите на общината. Имате
думата. Няма желаещи. Добре. Преминаваме към гласуване, понеже е разглеждано във
всички комисии и всичко е изговорено. Гласуването е явно. Който е съгласен с направеното
16

предложение на Станимир Иванов да бъде връчено званието „Почетен гражданин на
Попово“ , моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 531
На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на
звание „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „ Почетен гражданин на град Попово“ за постижения в
областта на културата с общонационално и общочовешко значение и
дългогодишната му обществено-полезна дейност в града и Община Попов на
Станимир Иванов Иванов.
2. Упълномощава кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи
знака на гр. Попово на Станимир Иванов Иванов.
Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Присъждане на звание „Почетен гражданин на град Попово“.
За съжаление тук става дума за посмъртно присъждане на такъв знак. Като става дума
за Пламен Славев Събев, който знаете ни напусна в началото на тази година. За това
прочитам проекта за предложение за решение:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на
звание „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово – посмъртно“ за
постижения в областта на науката, културата, които имат общонационално и
общочовешко значение и са свързани с името на града ни.
2. Упълномощава Кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи знака
на гр. Попово на семейството на Пламен Славев Събев.
Имаме ли тук въпроси или коментара е излишен? Нямаме. В такъв случай подлагам на
гласуване това предложение за решение. Който е съгласен, моля да гласува.
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 532
На основание чл. 21 ал. 1 т. 22 от ЗМСМА и т. 3 от Статута за присъждане на
звание „Почетен гражданин на град Попово“, Общинският съвет

РЕШИ
1. Присъжда званието „Почетен гражданин на град Попово – посмъртно“ за
постижения в областта на науката, културата, които имат общонационално и
общочовешко значение и са свързани с името на града ни.
2. Упълномощава Кмета на Община Попово д-р Людмил Веселинов да връчи знака
на гр. Попово на семейството на Пламен Славев Събев.
Благодаря Ви колеги, мисля че
единодушни.

по тези точки беше необходимо наистина да бъдем

Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
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 23 април до 27 май в общинска
администрация са постъпили 23 молби на жители на община Попово за отпускане на
еднократна финансова помощ. След тяхното разглеждане, комисията предлага следното
решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
2. Иван Станчев Станев
3. Ради Христов Емилов
4. Мирослав Илиев Маринов
5. Николинка Иванова Великова
6. Иванка Белчева Илиева
7. Марийка Димитрова Стефанова
8. Айше Ашимова Сюлейманова
9. Георги Томов Георгиев
10. Иван Симеонов Якимов
11. Орхан Рамаданов Исмаилов
12. Асен Асенов Радков
13. Иван Петров Лазаров
14. Нела Атанасова Юлиева
15. Павлина Димова Банкова

-

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

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Мара Кирилова Андреева
2. Иван Йорданов Русев
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ниази Рамаданов Салиев
Младен Симеонов Маринов
Зорил Георгиев Томов
Мехмед Таиров Юсеинов
Здравко Иванов Христов
Назмие Сюлейманова Амишева

Общата сума, която предлагаме за разпределяне е в размер на 2950 лева. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Колева. Колеги, зачитам проекта за решение по тази точка:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на
еднократна финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет Реши,
отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани:
Който е съгласен, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

28
0
0

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 533
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. Исмаил Исмаилов Алиибрямов
2. Иван Станчев Станев
3. Ради Христов Емилов
4. Мирослав Илиев Маринов
5. Николинка Иванова Великова
6. Иванка Белчева Илиева
7. Марийка Димитрова Стефанова
8. Айше Ашимова Сюлейманова
9. Георги Томов Георгиев
10. Иван Симеонов Якимов
11. Орхан Рамаданов Исмаилов
12. Асен Асенов Радков
13. Иван Петров Лазаров
14. Нела Атанасова Юлиева

-

100 лева
250 лева
250 лева
100 лева
350 лева
200 лева
200 лева
200 лева
150 лева
200 лева
200 лева
200 лева
200 лева
100 лева
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15. Павлина Димова Банкова

-

250 лева

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

Мара Кирилова Андреева
Иван Йорданов Русев
Ниази Рамаданов Салиев
Младен Симеонов Маринов
Зорил Георгиев Томов
Мехмед Таиров Юсеинов
Здравко Иванов Христов
Назмие Сюлейманова Амишева

Преминаваме към работа по петнадесета точка от Дневния ред.
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Има постъпило едно питане от г-н Дончев. Давам думата на г-н Дончев да развие
своето питане. Заповядайте.
Дончо Дончев – общински съветник
Благодаря, г-н Председател. Запитването ми е към Кмета на Община Попово. Моля да
ми отговорите уважаеми г-н Веселинов на каква стойност са извършените разходи за
командировки от ръководството на Община Попово – Кмет, Заместник кметове и Секретар
на Общината за период: от началото на текущия мандат до момента? Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата на Кмета на Общината д-р Веселинов да отговори на питането.
Заповядайте д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Господин Председател, уважаеми общински съветници, г-н Дончев, много интересно
питане. Трябва да Ви кажа, направихме възможното, от счетоводството да извадим всички
разходи. Вие знаете, че моите разходи като кмет ги гласувате на всеки три месеца, така че, но
въпреки всички до сега моите разходи за командировки за целия четиригодишен период от
началото на този мандат, значи не целия, а може би без 6 месеца, които предстоят до
изборите е 3 831 лева, гласувани от Вас с натрупване за тези три години и половина.
Командировъчните разходи на зам. Кмет инж. Милена Божанова за същия период са в
размер на 1 992 лева.
Командировъчните разходи на зам. кмет Емел Расимова за периода са в размер на
11 105 лева.
Разходите за командировка на Секретаря на Община Владимир Иванов за този период
са в размер на 11 362 лева.
При заявен от Ваша страна интерес г-н Дончев, подробна справка по месеци и години
за всеки един от членовете на управленския екип можете да получите от счетоводството в
Община Попово. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дончев, имате думата за реплика, дуплика.
Дончо Дончев – общински съветник
Благодаря г-н Кмет за отговора, аз ще взема тази справка. Има един допълнителен
въпрос. В тези разходи, тук посочените, влизат ли разходите за шофьор и за гориво, имам
пред вид командировъчните за шофьорите, които се използват и за гориво? Благодаря.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Уважаеми г-н Дончев, няма как да ги включа. Вярно, че при командировка на кмет,
зам. кмет и секретар обикновено се ползва служебен превоз с щатен шофьор. Шофьорите си
имат заплата, освен това за същия период за който са командировани и те получават
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командировъчни разходи за дневни, ако преспиват и за нощувка. Няма как да калкулираме и
горивото, което се изразходва, до колкото Ви разбирам като разход искате да го отбележа
тук, но въпроса Ви е с повишена трудност по-нататък, ако всички тия разходи трябва
счетоводството да ги отбележи. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Г-н Дончев, удовлетворен ли сте от питането, от
отговора?
Дончо Дончев – общински съветник
Г-н Председател, удовлетворен съм от отговора.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, уважаеми колеги, други питания няма. Г-н Петров, Вие тук ми предоставихте
сутринта нещо, в тая връзка ли? Добре, заповядайте, имате думата.
Драгомир Петров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмете и колеги, аз предоставих една
подписка на граждани от нашия квартал, която е свързана с ремонта на ул. „Болнична“.
Няколкократно ни сме говорили по тоя въпрос, но все пак нека хората да видят, че им
обръщаме внимание. Мога да я прочета: Ние, долуподписаните граждани не сме съгласни
под рехабилитираната настилка на ул. „Болнична“ да остане същата водопреносима система,
която макар и подменена се оказа дефектна. Може би не знаем, какви са причините, само че
дава много аварии. Осъзнавайки важността, значението и ползите за населението от
реализиращият се проект и статутът на ул. „Болнична“ смятаме, че неподмяната на
дефектиралия водопровод ще доведе до финансови загуби за община Попово.
Просто, това е един от въпросите, които ги вълнува. Други неща са също важни, които
може би е хубаво да се съберат хората и им се обяснят. Те не знаят колко ще е широк пътя,
защото са им казали, че ще се вземат още два метра от тротоарите и ще се доближи до самите
огради на хората, не знам, мисля, че товареността която ще бъде на улицата също ме питат.
Тежкотоварните също ли, колко тона ще минават, хубаво е да се обясни, ако може за в
бъдеще на хората.
Втория ми въпрос, който искам да взема отношение е по организацията и
провеждането на вече изминалите евро избори. По-точно самата работа на комисиите, която
беше възпрепятствана от неработата на принтерите. Получи се някакъв голям хаос, хората са
много възмутени и може би за в бъдеще няма да има кандидати да се хващат да работят по
тия комисии. Значи от всичките комисии – 99 % принтерите не работеха, което доведе до
страшен хаос. Аз бях участник там, виждах как се получават нещата, доведоха до неща,
които не са законни. Например много голяма част от чувалите дойдоха отворени с
бюлетините, защото трябваше единия от екземплярите да е вътре при самите бюлетини, а те
не бяха принтирани, принтираме ги на друго место, слагаме, правим едни работи. Беше ад.
Да се надяваме, че за в бъдеще тези принтери ще бъдат минали профилактика ли, да не се
получава такова нещо, защото те не бяха подготвени за толкова много копия да правят,
колкото се налагаше. Може би това беше работа там на хората, които отговарят за тез неща
да ги видят и това е. И все пак да благодаря на жителите, които са излезнали да гласуват и
подкрепиха нашата партия, макар и трета. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря, г-н Петров. Проблема е бил сериозен, и до мен стигна, но не знам кой е
бил отговорен, защото аз до колкото знам качеството на тия принтери още при закупуването
им, те са едни мастилено струйни принтери, които са изхвърлени от употреба от преди
много, много време и самото това качество предопределя и работата, която те могат да
свършат, така че, това е, но все пак давам думата на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Ако има и други въпроси?
За улица „Болнична“, проекта започна да се изпълнява. Този проект мина и през ОбС,
гласуван е, избран е изпълнител, има си срок. Между другото не е само за улица „Болнична“,
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ние в града разгърнахме няколко едновременно улици, които и в момента се ремонтират.
Имаме проблеми почти на всяка улица. Тук се касае за подходите, за тротоарите, за
височината на бордюрите, за отоците. Решаваме ги тези въпроси в движение заедно със
строителя и техническия надзор като вземаме прагматични мерки за поставяне и решаване на
тия въпроси спрямо исканията на хората. Сега събрали сме тук една подписка, създаваме
допълнително напрежение, защото видите ли водопровода трябва да го смени. Кой да го
смени?. ВиК Разград не е вече оператор. ВиК Търговище да финансират и да го сменят, ама
не искат. Община Попово да извадим средства от бюджета да направим целия водопровод, а
тоя водопровод е сравнително нов и един от най-новите водопроводи, които са в града. Тоя
водопровод си има време за експлоатация, има си амортизации. Малко ми се струва, че
подхождаме емоционално и провеждаме някаква кампания анти нещо, което се прави. Защо,
не мога да го разбера. Улица „Болнична“ ще е основна улица. За сега не можеха да се
използват от трафика, който идва от община Опака. Сега ще ги ползват естествено и потежки автомобили по тази улица да преминават, но от дясно стоящия Димитър Димитров пък
ще каже – ние не искаме по нашата улица, такова беше и заявлението на предишната сесия
от къде да минават камионите през града, ако не направим околовръстен северен път. Аз не
знам ще протестираме ли, че ще минават камионите по тази улица? Тротоарите – улицата си
има сервитут, бордюри и тротоари се изграждат на база на тоя сервитут. Той не е променен.
Става въпрос за ширината на улицата. Запазва се ширината на тази улица, запазват се
бордюрите и тротоарите, но приехме едно решение с изпълнителя и с техническия надзор в
една част от трасето на улица „Болнична“ да не изправяме бордюрите, а да ги сложим
легнали, за да може да разрешим на хората с мрежа, с изграждане на тротоарни настилки,
хората, които живеят на тази улица да могат да качват колите си и да не пречат на
движението, да ги качват на тротоара, разбира се с разрешение и както Ви казвам с усилена,
армирана тротоарна настилка. Достатъчно широки са тротоарите, има тая възможност.
За тия принтери. Тия принтери, Община Попово ли ги купи? Правителството прави
обществена поръчка, избра изпълнител. Ние ги знаехме, че не стават, не са надеждни, един
два избора като изкарат и трябва да ги изхвърляме и това са ни дали, такава е обществената
поръчка. Защо не питате Вашето правителство защо се спря в цялата страна на тия принтери?
Сега и за това ли пък да е виновна общинската администрация?
И аз се чудя, тя сесията е кратка, благодаря Ви, че успяхме да гласуваме и не сме
подведени от емоциите на скоро изминалите избори. За съжаление много ниска активност в
общината. Но актуализацията на бюджета ме учудва – не искаме славяновски район да има
пряк път към Търново. Един проект, който втори, трети път обявяваме, вкарваме, но е ниска
стойността и не се явяват проектанти за такава стойност да изработят проекта. И две
читалища се нуждаят от минимални средства за ремонт. Намираме ги в резерва и в Светлен и
в Попово ще трябва да ремонтираме спешно читалищата. Чуваме, че гласуват „въздържали
се“ представителите на ГЕРБ. Другото за жилищния фонд – какво има нещо, което не съм
догледал като кмет и администрацията, защо гласуваме чудя се и по тая точка „въздържали
сме“ , против какво сме? Жилищата, които ще продаваме ли на хората. Поне да знаят, че тези
жилища, хората отговарят на условията на наредбата, пуснали са си молба, искат да ги
закупят, представителите на ГЕРБ се въздържат. Ами хубаво, да знаят кой се въздържат. И
„Въздържаме се“ за това, че Общината прави възможно спортните ни бази да има някакъв
ред, а не всеки който пожелае, когато пожелае, в различни часове на деня да отива и да
използва тази база. Тази база е изградена за ползване на жителите на община Попово, но
нека да са организирани, да имат регистрирани клубове. Има вече създадени групи от
граждани, които ползват базата, ама я ползват като плащат на някои хора, които правят
организация на тези групи за ползване на базата такси, а пък не плащат наем, а ползват
нашата база на общината. Да, нека си регистрират, нека тия такси или да влизат или да бъдат
обявени в общинската администрация и тогава да ползват тия бази. Отново се въздържаме,
няма да гласуваме срещу това, че се опитваме да правим ред в организацията на ползване на
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спортната база и финансовите потоци да бъдат ясни и чисти за хората. Това беше мотива да
направим промяна на Наредбата за ползване на общинската собственост.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Г-н Димитров.
Димитър Димитров – общински съветник
През вече отминаващия месец май, в началото на месец май беше дадено ход на
делото, което и д-р Веселинов спомена в една от сесиите, което аз водя срещу областния
председател на АБВ. По искане на техния адвокат, той поиска да минем на споразумение и
понеже аз си държа на думата, приех това нещо, като очаквах на тая сесия колегите от АБВ
да ми се извинят за всичко, което беше хвърлено върху мен като помия и върху семейството
ми и фамилията ми, но това не се случи и понеже срока е до края на май се разбрахме с
техния адвокат, а края на май е утре, най-вероятно ще обсъдя с моите адвокати да
възобновим делото, на което беше даден ход. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Някой друг желае ли нещо да каже? Не, добре, благодаря Ви
колеги.
С това закривам четиридесет и четвъртото заседание на Общински съвет Попово.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО:
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.................................................
/ НЕВЗАТ ФЕИМОВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:

................................................
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