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ПРОТОКОЛ    № 46 
 

  

Днес, 25.06.2019 г. /вторник/  в  залата на втория етаж в сградата на Община   Попово 

се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и ШЕСТО  заседание на Общински съвет  – Попово. 

Заседанието започна в 9.00 часа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Моля за проверка на кворума. Така, 25 човека присъстват на днешното заседание 

имаме кворум, ОбС може да взема решения. Позволете ми да открия ЧЕТИРИДЕСЕТ и 

ШЕСТОТО заседание на ОбС Попово. На заседанието присъстват Кмета на Общината д-р 

Людмил Веселинов, зам. кмет Трифон Трифонов, директор на дирекция ФСДУС Мариян 

Маринов, Тихомир Трифонов, г-жа Георгиева, надявам се, че и други представители на 

общината ще се присъединят към нас.  

 Писмено уведомление за отсъствие от заседанието е постъпило единствено от 

общинския съветник Пламен Георгиев, който по здравословни причини ще отсъства от 

днешната сесия. 

 Колеги, имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 8 точки. Няма 

допълнително постъпили докладни, така че предлагам на Вашето внимание Проекта за 

дневен ред на днешното заседание: 

 

1.Разходване на собствени средства от партидата на Община Попово в РИОСВ, от 
отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на 
специализирана техника.  
 

2.Приемане на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 
новородено или осиновено дете на територията на община Попово 
 

3.Приемане на предложение за изменение на договор за концесия на Минерален извор 
от дълбок сондаж Р-2 с. Водица, община Попово от 07.02.2000 г.  
 

4.Наредба за допълнение на Наредба за установяване на жилищни нужди, за 
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.  
 

5.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 г. – земеделска земя.  
 
6.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици 
по реда на §27 ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ по съдебно решение на землището на с. 
Водица.  
 

7.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово 
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8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Това е предложението за дневен ред на днешното заседание. Г-н Димитров, в каква 

връзка? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 С Дневния ред.  Аз предлагам от Дневния ред да отпадне точка втора, като молбата ми 

е отправена към д-р Веселинов да оттегли точката във вида в който е предложена или, ако 

той не я оттегли г-н Председателю да подложите на гласуване отпадането на точка втора 

като мотивите ми са, че  приветстваме, това което общината предлага, това е много хубаво, 

но смятаме, че трябва да се направи един нормативен документ било Наредба или 

Правилник, който да получи публично обсъждане. А също така в тия Правила, които са ни 

предложени има доста неясноти, наблюдава се един субективен фактор при определяне на 

тези еднократни помощи. Също така терминологията, с която се работи в тия  Правила е 

много остаряла и не кореспондира изобщо с нормативната уредба в РБ. Смятам, че 

подлагайки го на публично обсъждане също така съм готов да помогна с хората, които 

работят при мен в Социалната служба да изчистиме тия неща и да направиме един 

нормативен документ, който за в бъдеще да бъде в полза на администрацията и на 

гражданите на общината. За това правя това предложение за оттегляне на докладната, в 

противен случай молбата ми е да подложите на гласуване точката за отпадане от дневния 

ред. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря г-н Димитров. Д-р Веселинов, смятате ли да оттеглите? Не! Добре. В такъв 

случай уважаеми колеги по дневния ред има предложение за отпадане. Аз лично не можах да 

разбера кои са причините, които са от остарялата терминология или точно как беше изразен 

г-н Димитров, защото знам, че по комисиите това е обсъждано с юридическия отдел, аз не 

видях да има, или поне аз не съм запознат да има такава остаряла терминология, но въпреки 

това има направено предложение, което аз съм длъжен да поставя на гласуване за отпадане 

на тази точка, така че колеги подлагам на гласуване предложението на г-н Димитров тази 

точка касаеща Приемане на Правила за реда и условията за отпускане на финансова 
помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Попово да отпадне 

от Дневния ред.  

 Който е съгласен, моля да гласува: Да отпадне точката. 

 

Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     13 
  ПРОТИВ                   -   13 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -       1 

 

 И какво правим в този случай с 13 ЗА и 13 Против и 1 ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. При условие, 

че нямаме мнозинство на предложението на г-н Димитров мисля, че би следвало да си остане 

старото положение. 

 Няма мнозинство на нито едно от предложенията, остава съществуващото положение. 

Нямате мнозинство, ако имахте мнозинство – на драго сърце. Ами трябва да има един, 

повече за предложението, което Вие предлагате.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Ами Въздържалия как го броите? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Нула, никак. Нито към едната, нито към другата страна. Предложението не се приема, аз 

така го тълкувам. Така, ако приемем, че това е така, отново подлагам на гласуване Дневния ред,с 
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тази точка. Който е съгласен Дневния ред на днешното заседание да се състои от 8 точки, във 

варианта, в който беше прочетен предварително, моля да гласува. 

 

Гласуваме ЗА: 
 

  ЗА                    -     16 
  ПРОТИВ                   -     0 
  ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ                  -     12 

 

Дневния ред на днешното заседание се приема. 

 
Преминаваме към  работа по първа точка от Дневния ред.  
1.Разходване на собствени средства от партидата на Община Попово в РИОСВ, от 
отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците, за закупуване на 
специализирана техника.  

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 20-ти, четвъртък в 12 часа. 

Присъстваха 4 от членовете на комисията. Участие в заседанието взеха и представители на  

общинска администрация.  С два гласа ПРОТИВ, един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ и един ЗА 

комисията не излиза със становище.   

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права 

Румен Димитров – общински съветник 
 Нашата комисия на редовно заседание на 24 от 13 часа с присъствали 4 члена с един 

глас ЗА и три гласа ПРОТИВ не подкрепя проекта за решение да стане решение.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет, 

местни данъци и такси“. 

Сюлейман Лешков – общински съветник  
Нашата комисия на редовно заседание на 20.06  от 16 часа заседава в не пълен състав 

– четири члена присъстваха. 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 на редовно заседание с три гласа  ЗА,  нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и 

двама ПРОТИВ  приема проекта за решение да стане решение. Благодаря! 

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

вероизповедания, младежта и спорта“ 

Илиян Станчев -  общински съветник 
 Нашата комисия заседава вчера в пълен състав. И с три гласа ЗА и два 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за решение.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря Ви, г-н Станчев. След като изслушахме становищата на петте комиси, 

позволете ми да прочета проекта за решение. То има следния вид: 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл.64 от Закона за управление на 

отпадъците, и във връзка с чл.25, ал.2, т.2. от Наредба №7 от 19 декември 2013г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани 

при депониране на отпадъци, предлагам Общинския съвет да вземе следното:              

 

Р Е Ш Е Н И Е: 
                      

Общински съвет Попово дава съгласие за разходване на натрупаните средства от 

отчисленията по чл. по чл.64 от Закона за управление на отпадъците , от банковата сметка за 

чужди средства към РИОСВ-Шумен, за закупуване на: 

Комбиниран високопроходим багер-товарач с товароподемност не по-малко от 4500 кг.; 

Мини челен товарач с необходимата прикачена техника; Компактен камион с общо тегло до 

3500 кг., съоръжен с товаро - разтоварно устройство; Мултифункционална вакуумна 

мотометачна машина; 

в размер на 711 326 лв /седемстотин и единадесет хиляди триста двадесет и шест лева/, 

без вкл. ДДС.  

 
 Колеги, имате думата за становища, мнения и предложения. Има ли желаещ да се 

изкаже по тази точка? Г-н Гецов, заповядайте. 

Гецо Гецов – общински съветник 
 Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н зам. кмет, уважаеми 

госпожи и господа общински съветници, уважаеми представители на общинската 

администрация, вземам отношение по този въпрос, защото проблема с отпадъците в 

Общината като цяло не е решен. Малцина може би знаят в недалечното минало сметището 

на град Попово се намираше точно там, където сега в момента е площадката за балиране на 

отпадъците. На това сметище се изхвърляха всички битови отпадъци, включително и 

отпадъците от завода за сепаратори и в един късен ноемврийски ден в началото при една 

доста гъста мъгла и сметището се беше самозапалило се случи нещо, което беше за него 

време никой не каза, че е екологична катастрофа, но сега, ако беше при всички случаи щеше 

да е екологична катастрофа. Гъстата мъгла натисна хлора, който се отделя от изгорелите 

сепаратори и когато автоконтрольорите, четиримата отидоха да въведат ред, защото беше 

толкова непрогледно, съществуваше реална опасност да стане тежко пътно транспортно 

произшествие, тези хора се натровиха и две седмици лежаха в болница.  

 Защо казвам тази пред история? В момента ние, там са складирани всички битови 

отпадъци. До кога ще бъдат, сигурно администрацията знае. Но не знам дали някой си дава 

сметка, не дай си боже да стане нещо, какво ще настъпи за града? Знаете основната посока на 

вятъра е запад, изток и от североизток. Даже днеска посоката на вятъра, ако сте гледали 

прогнозата е точно от североизток. Аз питам, ако всичко това се случи, недай си боже 

казвам, не искам да съм лош пророк, възникне някакъв голям пожар, видяхте вчера в 

Марица, ТЕЦ Марица-2 изгоря колко метра комин, това от смоли, които са изключително 

канцерогенни. Лично комисар Николов го съобщи, но така или иначе, казаха, че няма 

опасност за населението. Ние защо трябва да чакаме да се случи това нещо, а тези средства 

не ги използваме и пак ще направя едно отклонение  - преди три седмици слушах едно 

предаване пътувайки, община Опака, нищо, че аз съм от там, но община, който има 6 000 

души население си реши проблема направиха с Бяла, Две Могили, Борово Депо и го откриха 

преди три седмици и нямат проблеми с тия отпадъци. Дайте тези пари, може би има 

необходимост от тази техника, но да се прецизира от какво има нужда най-много в момента. 

Защото улиците се чистят с това, което имаме. Тоя големия черен товарач, който ще го 

купим сигурно и без него можем да минем. Но дайте да видим къде ще се включим, къде ще 
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се прави Депо, защото тези отпадъци пак казвам, аз живея в този град, не искам един ден 

като изляза от този ОбС гражданите да коментират – ей, там в този ОбС имаше едни хора, 

които каквото им кажат това гласуват. Хубаво е пак казвам, наистина тези средства да ги 

инвестираме в създаването на депо – в Шумен ли ще бъде, във Варна ли ще бъде, не знам 

къде ще бъде, за това си има администрация тя да решава тези въпроси, но аз не съм съгласен 

да дадем 711 хиляди лева ей така, а проблемите с битовите отпадъци да продължават да не са 

решени. Пак Ви казвам, примера не е от далеч, от 70-те години беше, сега дали 74-та или 75-

та не мога точно да Ви кажа, но Мариан Маринов, колегата, лека му пръст на баща му, баща 

му беше единия, Иван Неделчев е жив, питайте го да видите истина ли е, не е ли истина. 

Затова предлагам наистина да прецизираме кое е най-необходимото, а останалите средства 

де ги инвестираме в създаването и изграждането на депо. Благодаря за вниманието. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Гецов. Други колеги? Заповядайте г-н Петров. 

Драгомир Петров – общински съветник 
 Аз ще съм кратък, просто искам да кажа, че подкрепям мнението на г-н Гецов, че тия 

средства можем да ги вложим по-добре и с това да покажем, че можем да решим въпроса за в 

бъдеще и много генерално. Иначе, тъй само ги изразходваме средствата, пък в бъдеще не се 

вижда нищо. Тая фирма тука и не показа, че наистина иска да прави нещо, тя не можа за една 

година близо да си сложат един кантар дори да си теглят отпадъците. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Петров. Други желаещи? Г-н Трифонов имаше желание нещо да 

каже. Заповядайте г-н Трифонов. 

Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура 
 От гласуванията в комисиите, а и от изказванията до момента става ясно, че на част от 

съветниците не им е ясно за какво става въпрос изобщо, за съжаление. Тъй като, да има 

проблем с тази докладна, има проблем с тази техника и основния проблем е, че е много 

закъсняла. Много е закъсняла. Идеята за закупуване на тази техника е много отдавнашна, на 

една от комисиите аз имах възможност да го кажа. За съжаление, разходването на тези 

средства е свързано с изграждане на сепариращо инсталация. Има определено точно за какво 

може да се разходва тази натрупана сума, така наречените чужди средства в сметката на 

РИОСВ. Те всъщност са си наши. Да, закъсняла е докладната с няколко години, не бяхме 

готови, не бяхме влезли в синхрон с предишната фирма и не бяхме стигнали до етап 

„сепариране“. Средствата, които можем да използваме от тази сметка могат да бъдат 

насочени само и единствено в тази посока.  

 По отношение на сметището, този пример, който беше даден за Опака, да съществува 

такъв вариант. Нашата община е насочена към това сметище, след разговори с Министерство 

на екологията, знаете и това ще стане г-н Гецов след няколко години, когато влезе в 

експлоатация това сметище. Да, съществува вариант за това сметище, към което ще се 

присъедини Опака, но то е в момента в период на проектиране и ще бъде вариант за нашата 

община, тъй като километрите между сметището сегашното и предстоящото за изграждане 

сметище в района на град Бяла, което ще поеме не само тези две общини, а се предполага, че 

ще поеме и община Русе с изграждане на едно голямо регионално депо, което явно натам 

отиват нещата да се окрупнят, така че проблема тогава в този момент ще бъде решен. До 

тогава ние ще си изпълняваме програмата свързана със сепарирането на нашите отпадъци, а 

по отношение на това дали се нарушават екологичните норми сметището, за което говорите 

съществува в района на Горица - Славяново повече от 30 години. За съжаление по 

политически причини, а не поради някакви други ни бе отнето. Знаете, след това случката с 

Търговище. Няма да бъде тука депо за отпадъци и не се и предвижда. Има разрешение на 

Министерство на екологията за складиране до 6 хиляди тона бали в този вид. Така са 

преценили експертите на Министерството на екологията. Тези бали естествено няма да стоят 

в този вид и там не се предвижда депониране дългосрочно, депониране на отпадъци изобщо. 

А дали ще се запали, не знам дали си спомняте преди много години пак в периода, за който 
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говори г-н Гецов се коментираше защо се внасяли мотоциклети „МZ“, защото отстрани им 

били мигачите и като падал човек и се чупели. Ами общо взето ситуацията е такава. Да, 

възможно е някой ден, някъде, нещо да се запали. Запали се комина на ТЕЦ-а, гръмна и 

ядрена централа на другия край на света, това не означава нито едното, нито ядрени 

централи са спрели да правят хората, нито комини. Прогнозата на ветровете в нашия район е 

преимуществено западна. Така поне са изчисленията, така поне са всички предписания на 

контролните органи. Не случайно РИОСВ са дали становището за тази част на града, а не за 

исканото преди това становище за района на Керамична фабрика.  Пак казвам, тази техника е 

изключително необходима. Тя няма никаква връзка с използването, с работата на фирмата по 

сметосъбиране. Техниката няма връзка със сметосъбирането на битовата смет. Никаква. Не 

се предвижда да има връзка с тази техника. Не се предвижда по никакъв начин тази техника 

да бъде отдавана или ползвана от фирмата, която и да била тя за сметосъбиране. Вие сами 

знаете колко средства допълнително разходваме за почистване на нерегламентирани 

сметища, които са извън битовото сметосъбиране, включително и днес сутринта в пощата ми 

има жалба от Попово, жители на един жилищен блок в Запада, които са си направили пред 

блока сметище, което е поне два камиона пепел от печки. Цяла зима са си го трупали, 

покрили са го сега и с клони. Това трябва ние да го вършим и когато ние не разполагаме с 

техника ползваме външни фирми и харчим едни луди пари. По същия начин поддържане на 

зелените площи, все повече се увеличават парковите територии за щастие, облагородява се 

централната градска част с изграждането на канала. Видяхте онзи ден по време на голямото 

наводнение как си изигра функцията това, което е направено за разлика от други места не се 

стигна до наводнение просто защото бетонното корито си свърши работата. Това всичкото 

иска поддръжка. Тази поддръжка е с този вид техника. Един от общинските съветници по 

време на заседанията каза, че града се запрашавал. Не разполагаме с техника за измиване. Не 

разполагаме. Предлагаме да има за да се реши този проблем. Това, което аз съжалявам, че 

като изтекат всичките обществени поръчки тази техника реално  ще се използва догодина и 

ще я използва човека, който дойде на моето място. Аз съжалявам, че не мога тази година да я 

използвам. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Трифонов. Така, колеги, други въпроси има ли? Заповядайте г-н 

Витанов. 

Валентин Витанов – общински съветник 
 Мен ме интересува къде ще тръгнем, в коя посока. Да се определим за да не се лутаме. 

Ще ходим ли извън територията на нашата община и да търсим други такива сметища или 

ще купуваме техника за да се справяме сами? Това ми е въпроса. Мисля, че съм кратък. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Витанов. Въпреки, че не знам, това по същество е пак по отношение на 

сметосъбирането или депонирането, а ние в момента говорим за оползотворяване на едни 

средства, които са в сметката, които са наши на общината, на гражданите на община Попово. 

Тях трябва да ги оползотворим, а не по същество сметосъбиране или депониране. Мисля, че 

малко трябва да се различават двете неща. Така, други въпроси има ли? Продължаваме, 

събираме въпроси, след това  ще дадем отговори. 

Димитър Димитров – общински съветник 

 Не е ли по-добре на всеки въпрос да се отговаря, защото до сега нещата се размиват. 

Значи, това което чухме от г-н Трифонов не отговаря на истината в 80 % от казаното от него. 

Даже в момента чух, че ще се купува и машина за миене на улиците, пък аз не я виждам в тая 

докладна тая машина за миене на улиците. Пък то не е и наш ангажимент в договора на 

„Инвест-север“ има записано каква техника, странното обаче, че тази техника, която ни се 

предлага да бъде закупена се препокрива по параметри с техниката, която е необходима за 

площадката, която разкрихме. В тази площадка там не е регламентирано нищо и договора, 

който е сключила общината изобщо не кореспондира с наличното състояние в момента на 

площадката. Като почнете от кантара, трите зони, ред ....за сепариране и тъй нанатакък, тия 
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неща ги няма. Предложени са в техническата характеристика от тази фирма Методология за 

изпълнение едни снимки, които на нас ни бяха показвани и в комисиите същите снимки. 

Това ме наведе на мисълта, че ние сега вместо с тези пари, които са натрупани да решиме 

трайно проблема, вземайки решение да участваме някъде за нещо, не е вярно, че в Бяла не 

работело, в Бяла оня ден отрязаха лентата и три клетки започнаха да функционират. Да, 

предстои разработване на нов проект и тъй нататък и тъй нататък за уголемено, по-голямо 

депо да поема повече, но в Бяла трите клетки започнаха оня ден да функционират.  

Значи ние в момента ще изхарчиме там милион и сто, милион и двеста, които ги 

имаме без да решим трайно въпроса, а тази техника, която ще купим за биоразградими и там 

зелени маси, клони и т. н. , колко километра четвъртокласна пътна мрежа имаме, която ще 

поддържаме? И после, къде ще ги караме тия неща? На каква площадка, той колегата 

Витанов много правилно запита и тази техника за кого я купуваме, за кое звено от 

общинската администрация? Защото до колкото аз знам, никой с никого не е говорил за това 

и от къде ще намерим бройки за хора, които да обслужват пък тая техника. Защото в момента 

в Озеленяване има един трактор, един човек кара трактора, кара и вишката. Точно с този 

трактор се върши точно тази дейност, за която сега ние ще купуваме нова техника за да 

унищожим парите, които са натрупани там. Няма да решиме трайно въпросите с това, прав е 

колегата Гецов, че там е нещо страшно. Г-н Трифонов често ходи там, вижда колко маркучи 

има разхвърляни из двора, как се тегли, къде се тегли и какво се прави, предписания от това, 

че от РИСВ не е заверена кантарната книга, ред процедури по договора, които не са спазени 

и към днешна дата не са спазени, обаче общината мълчи. Имаме 4-5 хиляди тона отпадъци 

омешани, биоразградими и всякакви други. Договора с фирмата сключен на 24.04.2019 г. 

изобщо не се изпълнява и затова всички политически сили сме притеснени, че ще похарчим 

тези пари за някаква техника, а няма да решим трайно въпросите със сметосъбирането. И 

това е обвързано всичко, да, говориме аз сега ще кажете – ти не говориш по същество по 

докладната, напротив, става въпрос за едни пари, с които ние можем трайно да решим 

въпроса със сметосъбирането, а ние ще ги похарчим за техника, която в един момент най-

вероятно, защото тази вакуумна машина, която се предлага да купим, ние имаме една такава, 

която не ни върши абсолютно никаква работа. Вчера я гледах, тя просто няма сила да събере 

тия по улиците, тия машини са за площад, за пешеходна зона, те не са изобщо за улицата. 

Той вчера човека върви, четката замазва с водата и изобщо не може да засмучи тия твърдите 

частици, които са по улиците. И нищо не правиме, ама сега ще похарчиме едни пари за 

такава вакуумна.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре г-н Димитров, разбрах тезата, трябва да получите отговор, даже мисля, че на 

единия Ви въпрос Ви беше отговорено, че специално техниката няма да се използва нито от 

фирмите за сметосъбиране, аз поне така разбрах. Така ли е г-н Трифонов, и беше заявено, 

което със сигурност може да бъде проверено в някакъв етап, сигурен съм. 

Тихомир Трифонов – директор на Дирекция Местно развитие и култура 
 Не става въпрос да бъде проверено, това може изрично да го запишете и като 

решение, ако решите. А по отношение на тази, как да не сме казали и как да не е включено в 

докладната за машина за измиване? Ами точно за това става на въпрос, за тази вакуумна 

машина. Малката не вършела работа, да малката с такава идея сме я купили, точно тя да 

може да влиза на такива места като площада, като алеите в градската градина, в зелените 

площи в алеите. За това е тази малката. Нямаме голяма машина, с която да мием. Нямаме. На 

времето преди много години в моето детство имаше една „шкода“ в БКС, но от тогава в 

града не разполагаме с такава машина. Имаме в момента възможност да купим. Да, знам къде 

е проблема, но не съм присъствал лично на заседанието, на общото събрание на 

Регионалното сдружение, там присъства г-н Кмета и той може да каже какви са проблемите и 

какво е обсъждано. Мен ми е абсолютно ясно до къде опират нещата, но съм държавен 

служител и не мога да говоря в тази посока. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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 Благодаря, г-н Трифонов. Ако няма други въпроси да дадем думата на д-р Веселинов 

за някои от тях на които той може да отговори, а ако не може да отговори не знам има ли 

някой от администрацията, който също би могъл да вземе отношение. Д-р Веселинов, 

заповядайте. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Уважаеми дами и господа, господин Председател, вярно, че изместваме въпроса, ами 

търсите полемика. Прави сте. Те изборите приближават, то си пролича и по време на 

гласуването на Дневния ред. Философски гледам на тия неща. Изборите ще дойдат, ще минат 

и ще заминат. Тук се говори за трайно решаване на тоя проблем и то трайно решаване със 

700 хиляди лева. Колко пари трябва за трайно решаване и какво е това трайно решаване аз не 

чух с тия пари. Какво да направим? То Ви се каза, че парите, то е регламентирано за какво 

могат да се използват и не забравяйте, че тия пари са на поповския данъкоплатец, тия пари са 

на Попово. Да, вярно, че се събирахме, правихме общо събрание на сдружението за 

отпадъците в Търговище, срещнах съпротива, защото още там исках да решим тоя въпрос. И 

едвам, едвам ни се отпуснаха пари, едвам, едвам, и то питам – „Кои сте Вие, че няма да 

дадете на Попово парите, на поповския данъкоплатец?“ Ами интереса е друг. Интереса, може 

би и партиен, парите да отидат и не тези, те трябваше да отидат милион и двеста хиляди лева 

за изграждане на клетка в Търговище. Ама като си изберете Кмет, харчете и похарчете 

общината! Аз Ви казвам, че докато съм кмет, един лев от поповските данъкоплатци, от 

нашите пари няма да отиде в Търговище. И това трябва да Ви е ясно. А Вие може, 

общинската организация на ГЕРБ да сте взети на концесия от търговищката областна 

организация, изпълнявайте техните заръки, но не забравяйте, че все пак Вие сте съветници на 

Попово.  

 Г-н Маринов, колко пари до сега похарчихме на чужди фирми да ринем боклуци, да 

ринем наноси? На три фирми по над 20 хиляди лева – 60 хиляди. В момента правим 

обществена поръчка за още 50 хиляди. 110 хиляди лева ще излязат най-малко на края от 

общината за тоя багер, който Вие не искате. Ами ще излизат пари, няма да си купиме ние, 

ето ние само за една година купуваме тоя багер. Че вижте какво става в Дриново, вижте 

какво става в Светлен, вижте какво става в Гагово, вижте какво става в Априлово, какво 

става в Глогинка. Че всеки иска да се подсигури. От къде да вземе общината техника и по 

какъв начин да помогнем на пътища, на наноси, на боклуци, ако го нямаме тоя багер? 

Сигурно Кмета не си прави сметка, а ще дава парите на друга фирма. Още от сега мислим 

кой щял да кара тая техника. Хайде бе. Ами голям въпрос. Ама Вие влязохте в детайли бе г-н 

Кънев. Ами това си е на администрацията въпрос и на звеното БКС, което го имаме, на 

Предприятието, то не е звено.  

 Пак питам, защо не предложите тези 700 хиляди лева трайно да решим въпроса с 

боклуците? Не виждате ли, че и в селата и в града населението намалява. И какво трябваше 

да направим, да возим до Шумен, да возим в Девня, да возим в Русе боклуци. Онзи ден, аз Ви 

казвам, едвам ни дадоха възможност да използваме една част от тези пари. Аз постъпих 

джентълменски, можех да направя сечено на Търговище и да не гласувам, защото те пък 

искаха техните пари да си ги ползват и да гласувам против, както гласуваха в Сдружението 

против Попово. Те имат интерес да караме боклуците в Търговище. А гражданите на Попово 

имат ли интерес да даваме пари за транспорт. Нещо друго, предлага ми се да ползваме 

търговищката фирма за сепариране, когато ние въпроса си го решаваме вече в рамките на 

може би 30 дни. И започваме сепарирането на наша територия. Защо да издаваме ноу хау на 

фирмата. Тука се затваря цикъла, никъде няма да се возят боклуци. Това г-н Кънев да Ви е 

ясно. А понеже сте много вещ по всички въпроси и четете договори и пишете какво ли не, 

напишете нов до ГДБОП да дойдат да проверят и тоя въпрос, да посплашат малко 

администрацията, да покажат перки. Аз знам, че някои си купиха държавата, но няма да 

продължи това така.  

 Да, може да се запали, дори и зловредно, може някой умишлено да отиде, само и само 

да си докаже тезата, подшушнете и отидете го запалете това. Тука, на място ще се извършва 



 

9 

 

сепарирането, ще се оползотвори това, което може, фирмата си го иска, след това две мини 

пещи се внасят, е да, не реагирай така, аз съм говорил с хората, имат си програма, вярно, 

прав си Трифонов, защо да им казвам неща. Но и от Търговище го знаят, но и те ще дойдат 

при нас. И след това нищо не остава, остава една шлака. Търговище трябваше да ме 

убеждават, че ми трябвало на мене или на общината още 2 години да се пуснат тези 

инсталации. Трябва, ама за големите пещи. Въпроса е по-нататък от тия пещи ако излезне 

една пара къде ще я ползва града. Да, ще трябва да я ползваме някъде. Или оранжерия, имат 

намерение да искат от ОбС свободна територия, земя, да изградят оранжерия, защото тая 

тяхна пара трябва някъде да отиде. Или в блокове. Много пък сте се замислили на хората в 

бизнеса как ще го решават. 

 Да ги вложим по-добре. Ами нали точно за това искаме. Значи Търговище може да 

ползва тази машина за миене, за вакумиране и аз го питах колегата колко струва и от къде са 

я купили. Значи те могат, а ние няма да си я купим. Защо в Търговище да е по-хубаво, пък в 

Попово да няма. Ще я купим и тая машина, ама не гласувайте. Вие гласувате против 

интереса на града. Къде, ще ходим, към кое депо? Г-н Витанов, към никое депо Попово няма 

да ходи. Няма да даваме пари за транспорт и да товарим с такса смет гражданите на 

общината. За това Ви предлагам и с тая фирма се хванахме да си затворим цикъла тука и 

никъде да не ходим, да не даваме никакви излишни транспортни разходи.  

 Лошо е, че някои неща се нареждат, пък на нас не ни е изгодно, политически трябва 

да е малко по-различно. Това е администрацията, това е Кмета, като минат есента изборите, 

само че тая фирма си е спечелила обществена поръчка за 5 години, разваляйте договора, 

специалисти сте по разваляне, а да видим как ще стане.  

 Аз мисля, че отговорих на въпросите. Ако искате гласувайте, ако не искате, аз Ви 

казвам, че ще обявя обществена поръчка за тази техника. Нека да не губим време, да не 

губим темпо. Нека си излезе обществената поръчка, нека си кандидатстват хората и точно 

така ще запиша – купуваме техниката при положение, че бъде освободена от ОбС на Попово 

сумата, одобрена от ОбС и освободена от Търговищкото сдружение. Но и друго да Ви кажа, 

до като съм кмет ще направя процедура да излезем от Търговище, да излезем от това 

Сдружение и не ме тикайте в Търговище г-н Кънев, не се хващайте за главата. Когато 

влезнете и седнете в кабинета, кметския, тогава ще се хванете за главата, защото всичко Ви е 

много лесно от страни. Да, ще излезем от Търговищкото сдружение, защото ние нямаме 

работа там, няма да ползваме нищо тяхно. Съжалявам, че бях подведен, но аз вярвах на 

Малина Крумова, която беше зам. министър  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Г-н Георгиев, времето? 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 За Кмета няма такъв Правилник. Съжалявам, че се подведох и Вас Ви подведох, че 

влязохме в Асоциацията по ВиК Търговище с голите обещания и с Вашите намерения 

защитихте интереса на другите общини и на друг бизнес. Да, помогнахме им да си минат 

Търговище и Омуртаг проекти за ВиК, а при нас изготвени проекти нещо да има, нещо да 

има някъде да сте чули, да се финансира. Ами питайте си Вашия Областен управител, където 

Ви даваше такива големи обещания на поповчани. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, колеги, има ли други въпроси, да преминем към гласуване на тази докладна. 

Мисля, че достатъчно време и отделихме, бяха зададени въпроси, отговор получихте. Мисля, 

че няма друго да се каже по тази докладна, поне аз така мисля, имате ли въпроси? Няма. 

Тогава преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Така, че който е 

съгласен с предложението за решение, което прочетох в началото, моля да гласува: 

Гласуваме ЗА: 
   ЗА         -          13 
   ПРОТИВ       -     12 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       3 
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С 13 гласа „за“, 12 „против“ и 3 „въздържали се“, какво е положението? Имаме болшинство 

спрямо присъстващите от общия брой . Решението се приема, с един глас плюс, с един глас 

повече „за“, така че решението по тази точка се приема.  

 Давам думата на д-р Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 С това започнах, изборите са след няколко месеца. Гледам философски на 

пренареждането  и на позициите на различните представители в ОбС. Искам да благодаря на 

Коалиция „ЗАЕДНО“, да благодаря на представителите на АБВ, на Илко Станчев, на 

Николай Черкезов от БСП, но не мога да разбера другите двама от БСП, не мога да разбера 

ГЕРБ, не мога да разбера ДПС, защо гласуват против интереса на Община Попово? Аз Ви 

казах, че Вие сте на концесия от областните Ви структури, а на тия избори драги трябва да 

застанете пред Попово и да обясните ГЕРБ какво обеща на ДПС и каква е разменната монета, 

нека да Ви знаят хората, новото сдружение, новото политическо  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Днес сесия ще има ли, или ще слушаме на Кмета волеизявленията.. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Ами ти постоянно така говориш пък когато друг говори, нервен ли си бе г-н Петров? 

Драгомир Петров – общински съветник 
 Ами, нервен съм, разбира се. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Защо?  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Ще имате право да отговорите. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Някой да Ви е отнел това право. 

Драгомир Петров – общински съветник 
 Ми как, вие казвате имаш 2 минути, 3 минути, пък кмета да говори колкото си иска. 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 ……обиди….. /съветничката не говори на микрофон/…………..…/съветниците се 

надвикват и не говорят на микрофон/…………..ние не сме някакви безмозъчни същества 

тука,   

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Такива думи да сте чули или да съм казал?  

Радияна Георгиева – общински съветник 
 ………. /съветничката не говори на микрофон/ … репортажа е готов за канал 9 

……….да продължим по същество по дневния ред…. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Защо не взехте думата? 

Радияна Георгиева – общински съветник 
………..Вие взехте тука …………..политика, избори……..какво се случва в Попово тези 30 

години кой е виновен, пак ние ли? ….аз се чувствам лично обидена… 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Аз няма да напусна сесията. Това ли е, или искаш да не говоря? Извинявайте, това го 

чух от Вашите представители в Сдружението в Търговище, че съм безотговорен кмет. Вие 

няма да ми давате оценка. 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 А Вие защо давате оценка на нас? 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Аз казвам, че трябва да дадете отчет, да  

Радияна Георгиева – общински съветник 
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 Как не, Вие ни давате квалификация и оценка, не сме тука за това, дошли сме да 

работим. Всеки има право на мнение …………………………… /съветничката вика и не 

говори на микрофон/ 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-жо Георгиева, всеки има право след като приключи по закон, по правилник, да 

вземе 5 минути думата, ще Ви дам, заповядайте. Всеки един от Вас има право на 5 минути. 

Заповядайте. Като отговор на отрицателен вот, само.. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Добре, да си приказваме по-нататък. Миналата седмица четвъртък и петък знаете ли 

какво се случи в Общината? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Г-н Георгиев, ………………./общинският съветник крещи и не се разбира какво 

говори в микрофона/  

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
 Знаете ли какво се случи в Общината по Вашите клевети? 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Имате точка Разни, говорете в Разни колкото искате, да Ви слуша който иска, в 

момента сме в Дневен ред, г-н Георгиев….. ееееее … сега… 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така е, има ли друг желание да каже нещо? Има ли друг по тази точка да каже нещо, 

обяснение на отрицателен вот? Не в такъв случай продължаваме нататък.  

 

Преминаваме към  втора точка от Дневния ред.  
2.Приемане на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 
новородено или осиновено дете на територията на община Попово 

По тази точка становище отново имат всички комисии.  Давам думата на 

Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“ 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
С два гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, комисията няма становище. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински 

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.   

Румен Димитров – общински съветник 
 С един глас ЗА, два ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията не подкрепя 

проекта за 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, нула ПРОТИВ и нула 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, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ приема 

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 
 С пет гласа ЗА единодушно нашата комисия подкрепя проекта за решение.  
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Проекта за решение по тази точка гласи:  

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

Попово да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 
 

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

новородено или осиновено дете на територията на община Попово. 

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

осиновено дете на територията на община Попово влизат в сила от 01.01.2020 г. 

 

 Имате думата колеги. Господин Маринов. 

Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, през изтеклата седмица точката 

много активно се разисква по комисиите и в следствие на направени коментари искам да 

направя, да вмъкна в Правилата някои козметични промени. 

 В чл. 6 се променя по следния начин : Лицата имат право на финансова помощ 

еднократно за всяко новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато детето 

не е настанено извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, който 

дефакто е приет, но ще влезе в сила от 01.01.2020г.  от когато е предложението на вносителя 

да влязат и в сила тези правила.  

 В чл. 7 ал. 6 става по следния начин: Родителите на новороденото или осиновено дете 

да нямат деца, настанени в социална или интегрирана здравно социална услуга за резидентна 

грижа. 

 В чл. 8 ал. 2 – Еднократната помощ не се изплаща, ако родителите по отделно или 

заедно имат дете настанено за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за 

закрила на детето.  

 В чл. 10 ал. 2 т. 7, там промяната се налага поради становището на г-н Димитров, 

Директор на Дирекция Социално подпомагане Попово, че той няма възможност и 

ръководената от него структура да издаде такова Удостоверение от отдел Закрила на детето 

и за това предложението на вносителя е да мине на Декларативен принцип, тоест текста 

става така – чл. 10 ал. 2 т. 7 – Декларация от заявителя за обстоятелствата по чл. 7 ал. 6.  

 В чл. 12 ал. 3 предложението беше за времето за реакция при констатиране на 

нарушения при подаване на заявленията, затова предлагаме да придобие следния вид: чл. 12 

ал. 3 Когато към заявлението липсват някои от изискуемите документи или информация 

съгласно чл. 10 от тези Правила, лицето се уведомява писмено и му се оказва да ги представи 

в 14 дневен срок от получаване на уведомлението.  

В самото заявление от заявителите,   Декларация в декларираните обстоятелства по 

точка 3 става в тоя вид: Детето не е настанено за отглеждане извън семейството по реда на 

чл. 26 от Закона за закрила на детето и се допълва една точка 7, която беше пропусната 

поради техническа грешка, допълва се точка 7 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 

7 ал. 6 от Правилата. 

Това е. Благодаря Ви! 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Да започнем по същество обсъждането на тази точка. Имате думата. Заповядайте г-н 

Попвеличков. 

Стоян Попвеличков – общински съветник 
 Искам и ми е интересно да разбера каква е позицията на всички, които са гласували по 

комисии ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ за едно такова предложение, което касае всички нас, 

млади хора и децата на Попово? Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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 Благодаря Ви, г-н Попвеличков. Други въпроси? Заповядайте г-н Витанов. 

Валентин Витанов – общински съветник 
 Искам само да се застраховам, документа най-вероятно може да претърпи промяна, 

дали в тоя съвет, дали в следващ съвет, така че не можем да сбъркаме, а можем само да си 

поправим грешките.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Не разбрах въобще какво ми казахте г-н Витанов. Не знам дали някой разбра. Аз 

лично не разбрах. 

Валентин Витанов – общински съветник 
 Аз си разбирам, ще повторя. Искам да си направя застраховката, че тоя документ 

може да претърпи промяна във времето. Нали така, както всеки един документ. Така, че сега 

имаме такъв документ, който ще гласуваме, следващия може да се направи по-добър. Това 

искам да кажа.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, със сигурност, това е валидно за всеки един документ, не знам дали трябваше да 

бъде уточнявано за този. Всеки един документ по принцип търпи, няма вечен документ, 

всеки един може да бъде коригиран. А това какъв момент има към обсъждането? 

Валентин Витанов – общински съветник 
 Да, към обсъждането, че ще може всеки момент, когато се гласува друг документ и 

подобряват се нещата, ако нещо не станат добре. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, благодаря. Г-н Маринов. 

Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми г-н Витанов, лично за Ваше 

успокоение ще си направя труда да изчета всичките над 40 общини в България, които към 

настоящия момент на тази база отпускат еднократна помощ за раждане на дете. Искам на 

всички Вас да Ви заявя, че всички критерии и изисквания, които сме направили ние пред Вас 

са застъпени в Правилата,  Наредбите или Правилниците на всяка една от тези общини. При 

нас няма по никакъв начин дискриминация, ограничаване и пренебрегване на част от 

съгражданите ни и на родителите в Общината. Започвам да Ви чета…. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Няма смисъл г-н Маринов 

Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово 
 Ако се притеснявате от това дали ние няма по някакъв начин да направим някаква 

грешка. Добре няма да ги чета.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Няма смисъл. Мисля, че ако имаше притеснения те щяха да бъдат изразени, мисля, че 

сега няма смисъл превантивно да говорим. Ако някой има притеснения ще се опитаме да ги 

разсеем естествено. Има ли други желаещи да се изкажат по тази тема. Заповядайте Сони 

Харизанов. 

Сони Харизанов – общински съветник 
 Аз считам, че има дискриминация по чл. 7 ал. 4 и 5 Родителите трябва да имат средно 

образование и родителите трябва да имат непрекъснати здравно осигурителни права. Аз 

считам, че това е дискриминационно. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, г-н Маринов или г-н Попвеличков, кой ще разсее тези съмнения на г-н 

Харизанов. 

Стоян Попвеличков – общински съветник 
Доколкото ми е ясно и на мен и на колегите, предполагам, че на всички им е ясно, че 

средното образование в страната, то е задължително. А пък по повод на здравно 

осигурителните вноски – също, така че няма за каква дискриминация да говорим тука. Става 

въпрос за едни нормални изисквания към хората, които ще получават такива помощи.  
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Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Харизанов, ако Вие не сте здравно осигурен имате ли право на помощ на лекарска, 

освен бързата или там неотложна, ами това е същото. Така, г-н Гецов, заповядайте. 

Гецо Гецов – общински съветник 
 Аз в комисията също изразих становище по отношение на чл. 7 ал. 4,  че тя е 

дискриминационна. Защо? И ще посоча само един пример г-н Попвеличков. Ако Вашата 

съпруга е с 10 клас поради така стекли се обстоятелства, настъпили в семейството, не е 

завършила, трябва ли да я лишим от правото? 

Стоян Попвеличков – общински съветник 
 Да. Защото закона изисква всеки да има средно образование  

Гецо Гецов – общински съветник 
 Закона изисква, но ако една майка, която е завършила 12 клас, родила детето, оставила 

го на майка си и заминала в Германия, ще получи ли? Аз смятам, че е дискриминационна и 

другото, което е, аз също съм на мнение, че това би трябвало да бъде Правилник или 

Наредба, за да стане един нормативен акт, който излиза от тук, от нас, от ОбС, който 

наистина впоследствие да служи като основа за по-нататъшно надграждане. Това е.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Гецов, бяхте пределно ясен. Други? Г-н Костов, заповядайте. 

Йордан Костов – общински съветник 
 Първо искам да приветствам вносителя на тази докладна. Относно дали е 

дискриминационно или не, мисля, че бяхме точни, средното образование в България е 

задължително. А липсата на задължения към Общината и здравните осигуровки предполага, 

че семейството е и отговорно, така че според мен тези Правила са точни и ясни и така трябва 

да бъдат приети. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Костов. Други желаещи да се изкажат по същество. Да, заповядайте 

г-н Кьосев имате думата. 

Румен Кьосев – общински съветник 
 На първо място считам становището на колегите, които подкрепят така предложените 

Правила относно задължението да имат платени здравни осигуровки за дискриминационни. 

В никакъв случай, тук не става дума за акт на държавата, един държавен акт на даване на 

пари както го прави държавата чрез Службата Социално подпомагане, а става дума за един 

акт на Община Попово. Говорим за жител на община Попово и на следващо място 

изискването лицето да е навършило 18 години, така е по Семейния кодекс, че лицата могат 

да сключат брак, ако са навършили 18 години, но те могат да сключат брак и преди да са 

навършили 18 с разрешението на Районния съд, така че трябва да се сложи и това условие, 

ако има сключен граждански брак, ето аз сега имам такъв подобен случай – момичето е на 16 

години. Съдът ще даде разрешение и така. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, това можем да го добавим  

Румен Кьосев – общински съветник 
 Така, че има много неща, които трябва да се изчистят. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз съм съгласен с Вас, ако е в рамките на закона, не е никакъв проблем. Щом е в 

рамките на закона, не нарушава закона, можем да го включим според мен. Г-н Маринов, не 

мислите ли? Добре, г-н Димитров, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Аз затова поисках да отпадне точката и да направим един нормален дебат и да 

излезем с едно нормално, с един нормален нормативен акт, било Правилник или Наредба, 

защото г-н Маринов, добре ме цитира, така е променил някои неща, които казах на комисия, 

но първото нещо, което той пропуска е  какво правим с настойника, който е в чл. 5 т. 2? 

Който освен в чл. 5 т.2, надолу до края, до чл. кой беше там, 18 ли, фигурира. Какво правим с 
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него? После, този настойник нямайки го след член 5, ако се наложи да го подпомагаме по 

какъв начин, няма заложено никъде рестриктивно, ако родителите са получили тая помощ, 

тоест така направено всичко това, тоест така преписано, защото те са го преписали копи, 

пейст, от така наречените 40 общини, където на много места не е правила, а е правено 

публично обсъждане, но ще се наложи да подпомагаме и настойника, ще дублираме 

помощта, ще сме подпомогнали родителите, ще подпомогнем и настойника.  

 После, в глава Трета – Комисия, за мен най-нормалното место беше Комисията към 

ОбС по здравеопазване, тук трябва да се избегне всякакъв субективен момент, дали д-р 

Веселинов ще е Кмет, дали друг ще е Кмет, кой ще е Кмет, моята идея беше във времето този 

акт, който ние ще приемем днес да удържи, било на промени, било на всичко, тоест този 

субективизъм в глава Трета Комисия – Кмета пуска Комисията, Кмета не знам какво прави, 

Кмета не знам какво прави, значи нормално е след като веднъж в месеца заседава комисията 

по Здравеопазване и социална политика, която се занимава и с еднократните помощи на 

Община Попово, в която фигурират хора от всички политически сили представени в ОбС , 

нормално беше тя да разглежда тези молби за еднократни помощи, спазвайки определените в 

Правилника или в Наредбата правила. Сега в момента ние се скриваме, а не пуснахме на 

обсъждане това нещо, правиме го пак така на тъмно с всичките неточности и преписани 

неща, ами това казах и на комисията, дайте да разработим документ, който не ние да 

преписваме от другите общини, те да преписват от нас. Обаче се налага това мнение. 

А що се отнася до гласуването г-н Георгиев, това, което Вие направихте с първа точка 

изобщо не отговаря на ЗМСМА и на Правилника. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, по първа точка ще съобщя след малко.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Ама това по същия начин се случи и с отпадането на тази точка, за която ние водим 

сега дебати. Прочетете си Правилника. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 За отпадането – не. За първа точка аз щях да обявя след като приключим тази точка, 

след направения съвет с юристите, ние трябваше да имаме 50 плюс 1 от общия брой, а не 
от присъстващите, което означава, че първа точка, решението по първа точка не се 
приема! Това щях да го обявя, след като приключим втора точка, но Вие ме изпреварихте, 

явно бързате, добре.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Имаме слушалка в ухото и ни казват какво се случва . Тези Правила пак казвам, дори 

и с нанесените корекции от г-н Маринов, също има страшно много неточности. А аз се 

притеснявам и от нещо друго, не знам дали д-р Веселинов знае, а може и да не знае, може и 

да са го подвели, аз накарах в Службата при мен да ми извадят за 2018 от месец юни до май 

2019 колко деца са получили еднократна помощ при мен. 190, без тези, които са в чужбина. 

Да,вярно, най-вероятно някои от тях на тия рестриктивни условия няма да отговарят, но те 

ще са 30, 40. Е ли във възможност общината да поеме такова финансиране или това ще бъде 

поредния заложен капан за следващия кмет? Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря, г-н Димитров. Г-н Маринов – да отговорите. 

Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово 
 Уважаеми г-н Димитров, искам да ми позволите да не се съглася с Вас, поради 

простата причина – от всички тия 40 общини на територията на Р България, които имат 

приети Правилници, Наредби, Правила и т. н. Община Попово взема най-новото, последното 

на Община Габрово, от август месец 2018 г и поради тази причина не мога да се съглася с 

твърдението Ви за изостанали, несъгласувани мерки и правила, които не са съобразени. 

Взели сме най-новото и последното, което е на територията на РБ и сме се съобразили с него, 

много добре знаете, ние го коментирахме това нещо с Вас в комисията, дори и Вие бяхте си 
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направили труда да видите, че сме ползвали по примера на Община Габрово, една община 

която аз лично много уважавам и професионалистите, които работят в нея. 

 По отношение на  коментара за настойник, в следващите членове, тук има и адвокати, 

настойникът се явява родител, вече приема родителските права. Щом е настойник, той има 

право на тези родителски права и за това не сме го споменали, както не са го споменали и 

колегите ни от Габрово, ако си направите труда да го видите. Благодаря Ви. 

Румен Кьосев – общински съветник 
 Само една реплика. Не знаех, че Община Габрово е източник на правото, благодаря на 

г-н Маринов.   

Димитър Димитров – общински съветник 
 Може ли да добавя нещо, току що г-н Маринов в чл. 6 премахна лицата по чл. 5. Това 

беше неговото предложение – лицата по чл. 5 отпадна и той цитира там някакво негово. А чл. 

5 са т. 1 Родители – родителите или осиновителя и т. 2 Настойник. Разбирате ли, че влизаме в 

едно нещо, което ще направим „едно мъртво родено дете“.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Сега вече мога да разбера г-н Витанов, за това, което тръгна като реплика, че няма 

съвършен документ и сигурно винаги може да се направи по-добър, в момента придоби така 

много ярък израз и значение в момента.  

 Добре, други желаещи? Заповядайте г-н Лешков. 

Сюлейман Лешков – общински съветник 
 Значи, искам да се върна на въпроса на г-н Харизанов, колегата, който повдигна за 

изискванията здравни осигуровки. Значи, ако тези пари ги дава Здравна каса съгласен съм да 

го има това изискване. Тези граждани на община Попово, те са поповски данъкоплатци и 

мисля, че това би трябвало да отпадне. Би трябвало да има изискване да няма задължения 

към Общината, не към Здравна каса. Там, мисля, че държавните институции си ги имат 

изискванията за държавните помощи. Това е общинска помощ и е редно ангажимента към 

Общината на гражданите на Община Попово. Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Балгодаря, г-н Лешков. Първо беше г-жа Георгиева, после г-н Станчев. 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Ами аз относно дискриминационния елемент, задължителното образование в 

България е основно, не средно. А относно здравното осигуряване, значи аз мисля, че щом 

можем да станем общински съветници без ценз за образование и здравно осигуряване защо 

едно дете да не може да получи помощ? Малко ми е странно. Наистина е дискриминационно.  

Дете на Попово, нали трябва да се изхарчи за детето тази помощ? Нали тука детето е 

елемент, аз не знаех, че родителите са елемент. Нали до колкото разбирам се прави в полза 

на децата. Само коригирах, че задължителното образование е основно в България. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Не си репликирайте. Г-н Маринов, ще отговорите ли? 

Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово 
 Да, искам само един коментар. Уважаеми дами и господа общински съветници, преди 

малко г-н Димитров зададе въпроса дали Община Попово … 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Моля за тишина, господа, моля за тишина. Говорим един по един, на всеки давам 

думата и то не по един път. Недейте си разменя реплики, за да бъде някакъв нормален 

разговор. Г-н Маринов има думата в момента. Г-жо Колева, извинявам се, виждам че 

спорите, ама изразете го всички да го чуем, не помежду си. Аз също имам реплика към г-жа 

Георгиева, но не мисля, че е момента. Г- Маринов, Вие сте. 

Мариан Маринов – директор на Дирекция ФСДУС при Община Попово 
 Преди малко г-н Димитров ни представи статистика за предходната година и попита 

дали сме си направили сметката и от къде ще вземем толкова пари? Да, при това наше 

предложение на администрацията сме си направили сметката и според нас ще отговарят на 
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изискванията за отпускане на финансова помощ не повече от една трета от родените деца на 

територията на Република България. Идеята както при нас, така и при всички други общини 

е да се подпомагат добросъвестни граждани на общините, тези, които нямат задължения, 

тези, които си плащат здравно осигурителните вноски, тези които са пълнолетни български 

граждани и не е вярно госпожо, че средното образование не е задължително в България. 

Благодаря Ви. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Така, други желаещи? Г-н Кьосев, Вие давате, ама два пъти се … 

Румен Кьосев – общински съветник 
 ….защото разбрах Вашата идея преди малко.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Ами всеки желае, сега ще се почуства дискриминиран, че не му давам думата, защото 

всеки искаше да каже нещо. Г-н Станчев, заповядайте. 

Илиян Станчев – общински съвеетник 
 Само да кажа, тази дума дискриминация на мен специално не ми харесва, но ако 

тръгнем сега по площада тука и попитаме всеки един, което направихме в разговори с 

познати и приятели – всеки приветстваше тази идея за такава помощ, която тази докладна, 

ако бъде приета ще даде на младите семейства и на новородените деца, така че, ако искаме 

да разберем дали е добре или не, нека да я приемем и да започне да работи. Няма как да 

разберем дали има пропуски или не. Ако има такива в движения мисля, че ще се оправят. 

Това добро начинание и предложение, мисля че заслужава нашето уважение и подкрепа. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Благодаря на г-н Станчев. Ако няма други желаещи да преминем към 

гласуване. Съгласни ли сте. Добре, в такъв случай.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Нали е отпаднала и тя. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Не, отпадна решението по т. 1, тъй като там се изисква от общия брой петдесет плюс 

един, което предполага минимум 15 човека. При гласуването на Дневния ред 50 от 

присъстващите, това вярно ли е или отново да търсим съдействие? При обсъждане на 

дневния ред, помогнете ми, аз наистина не съм специалист в това отношение, така че или 

трябва да прекратим сесията и да потърсим съдействие от  

Николай Черкезов – общински съветник 
 Няма как при 13 на 13 да отпадне, стига глупости, трябва един глас повече.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Извикайте юриста. И аз мисля, че при приемането на Дневния ред се изисква от 

присъстващите, а не от общия брой, а за приемането на докладната на точката като цяло е от 

общия брой. Което, ако на някой не му е ясно – първа точка, решението на първа точка не е 

прието. Обявявам го за последен път.  

 Г-н Добрев, бихте ли могли да ни помогнете по отношение на гласуването на 2 точка 

от Дневния ред, за това дали да остане или не в Дневния ред при така стеклите се 

обстоятелства. 

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Уважаеми дами и господа общински съветници, извинявайте, може ли да ми кажете 

какъв е резултата от гласуването на точката в дневния ред.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 13 на 13 на 1 въздържал се.  

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Сега, 13 – ЗА, 13 – ПРОТИВ и 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

 Съгласно чл. 27 от ЗМСМА, когато гласуването е явно се изисква да има мнозинство 

от общия брой на присъстващите. Към него момент са били 27, така ли да разбирам?  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
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 27 – да.  

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 За да се приеме едно предложение – „ЗА“ трябва да са гласували 14, „против“ или 

„въздържал се“ – 13. След като са гласували „ЗА“ – 13, а „против“ и „въздържали се“ общият 

брой им е 14, предложението не се приема, така че считам, че точка 2 не следва да отпадне.  

 Уважаеми дами и господа, ако ме изслушате ще разберете. Както при първа точка 

гласуването. При първа точка имахте кворум 28. „ЗА“ бяха 13, „против“ бяха 12 и 

„въздържали се“ бяха 3. За да се приеме това предложение следва да имаше 15 души „ЗА“. 

Същото е и с предложението на г-н Кънев – „ЗА“ – 13, „против“ – 13 и „въздържали се“ – 1 – 

не събира подкрепата и предложението не се приема. Така, че както това предложение да 

отпадне точка 2, не се приема. Вследствие на това предложение, вече когато аз дойдох 

гласувахте 16 на 12 и приехте Дневния ред с точка 2-ра.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Точно така, Дневния ред с точка 2-ра е със 16 на 12, но предложението за отпадане на 

т. 2 беше при този резултат 13-13-1.  

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Така, че до тук действията са правилни, защото слушах, че обявихте, че първа точка 

не се приема. Така е първа точка не се приема.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Първа точка, решението по първа точка не се приема. Но, втора точка легитимно 

разглеждаме и предстои гласуване по втора точка.  

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Да, за мен точката се разглежда легитимно, тъй като предложението не е прието и Вие 

в последствие гласувахте Дневния ред.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Точно така, предложението за отпадане на точката не е прието, което предполага, че 

тя остава в Дневния ред, който е приет с 16 на 12. Добре. Изяснихме ли си ситуацията в 

момента.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Искам 15 минути почивка. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 В момент на гласуване сме.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Искам 15 минути почивка. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Димитров, 15 минути почивка. Сега е и 25 във без 20 започваме.  

 Моля, проверка на кворума – 28. Така, колеги, прекъснахме заседанието преди да 

започнем гласуването по втора точка. Г-н Дончев, процедура ли желаете? 

Дончо Дончев – общински съветник 
 Предложение. Уважаеми г-н Председател, бих искал да предложа по тази точка 

гласуването да е поименно. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, г-н Дончев, знаете, че основанията по тази точка са за явно гласуване. Имаме 

практика веднъж, когато сме променили това. Г-н Добрев, има предложение за поименно 

гласуване, какво смятате, имаме ли право по тази точка? Заповядайте. Отново повтарям – 

имаме предложение от общинския съветник г-н Дончев гласуването по тази точка да бъде 

поименно поради големия интерес който има към тази точка. 

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 По принцип в Закона и в Правилника са описани точките от ЗМСМА, по които трябва 

да се извърши поименно гласуване. Ако искате да гласувате явно и да е ясен вота на всеки 

един от съветниците може да го направите по чл. 82 от Правилника, където се прави списък 

поименен на съветниците, с който така или иначе разполагате и всеки един казва „да“, „не“ 
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или „въздържал се“, но да промените според мен гласуването от явно на поименно – не. По-

добрия вариант е да направите предложение и да приемете … 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Тоест явното гласуване да бъде… 

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 След извикване от председателя да се казва – „да“, „не“ или „въздържал се“. Такива са 

основанията, които Правилника и Закона позволяват.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 Ще има ли право на отрицателен вот? 

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Да, г-н Кънев правото на отрицателен вот не се променя.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Да, да, разбира се. В такъв случай приемаме ли господа и дами, че гласуването по тази 

точка ще си бъде явно, но с явно обозначаване на всеки един как гласува. По отделно всеки 

един заявява как гласува по тази точка? Това приемаме ли го? Добре. Няма смисъл да го 

подлагам на гласуване, мисля, че ние не променяме нищо просто всеки един, няма да 

вдигаме ръце, а всеки заявява как гласува по тази точка. И ще има право на отрицателен вот, 

ако евентуално е против.  

  
Гласуваме за предложението по тази точка, което беше прочетено: става дума за 
Приемане на Правила за реда и условията за отпускане на финансова помощ за 
новородено или осиновено дете на територията на община Попово. 
 
 Колеги преминаваме към гласуване:  
 

1. Бойко Радев Атанасов    НЕ 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ДА   
 3. Ганка Радева Колева    НЕ 
 4. Георги Петров Георгиев   ДА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   
 6. Горан Иванов Цветков    ДА  
 7. Димитър Кънев Димитров   НЕ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ДА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   НЕ   
 10. Евгений Павлов Георгиев   ДА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ДА 
 12. Йордан Иванов Костов   ДА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ДА   
 14. Ксения Василева Павлова   ДА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   НЕ    
 16. Невзат Юсменов Феимов   НЕ    
 17. Никола Тошков Джамбазов   НЕ       
 18. Николай Цонев Черкезов   ДА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ДА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ДА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ОТСЪСТВА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  НЕ 
 23. Румен Георгиев Кьосев   НЕ 
 24. Румен Добрев Димитров   ДА    
 25. Сони Миленов Харизанов   НЕ 
 26. Стоян Петров Попвеличков   ДА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  НЕ            
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 28. Хасан Ахмет Хасан    НЕ     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   НЕ  
 
   ЗА         -        14 
   ПРОТИВ       -     13 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -       1 
  
Г-н Добрев, как е решението по тази точка? 

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Съгласно чл. 27 ал. 3 от ЗМСМА, точката, решението, докладната не се приема. Не се 

приема, защото гласовете „за“ трябва да са повече от сбора на другите две.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 А те са в момента равни – 14 на 14. Решението НЕ СЕ приема ! 
 Г-н Тошков, отрицателен вот ли ще обясните? Заповядайте.  Много интересно 

председателят на комисията за репродуктивно здраве как ще отговори, как ще обясни вота си. 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Добре. Трябва да е ясно на всички, че всички ние, които не подкрепихме тази 

докладна записка не сме против раздаването на помощ от 1000 лева за новородено или 

осиновено дете на територията на общината. Щедростта на Общината е в пъти повече 

отколкото други общини. Браво на общинската администрация, на тези, които са се сетили за 

тази инициатива. Ние не поставяме под съмнение компетентността или желанието на 

общинската администрация или на общинските съветници, но уважаеми, мисля, че забравяме 

обещанията, които бяхме дали на нашите избиратели – да се вслушваме в техните желания и 

да отстояваме техните интереси. Е как да отстояваме техните интереси, като не сме ги 

попитали и не знаем какво е тяхното мнение. Според нас общественото обсъждане беше този 

момент, който щеше да даде прозрачност и демократичен характер на този проект. Уверен 

съм, че ако бяхме го сложили на сайта на Общината и беше подложен на обществено 

обсъждане, сами видяхте ние сме 28 човека тук, имаше 50 мнения, нямаше да се лутаме в тая 

тъмнина, а на следващата сесия щяхме да излезем с един добър проект, независимо дали 

щеше да е Правила, Наредба или както там си го озаглавим.  Убеден съм, че навън нашите 

избиратели от общината имат също такива резонни идеи, които щяха да направят тоя проект 

по-добър. За това пак казвам, не приехме тази докладна записка, сложете я на сайта на 

общината, нека бъде обществено достояние и следващия месец да бъде внесена. Все пак тези 

средства ще се разходват 2020 г. и имаме достатъчно време.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Тошков, много добре знаете, че няма как да бъде прието на следващата сесия, да 

бъде входирано, най-малкото поради факта, че тя трябва да стои минимум 30 дни. Ние от тук 

до следващата сесия няма да имаме 30 дни, така че тази точка не може да бъде приета от тук 

насетне и аз мисля, че това е основната идея на.. Ами ние имаме още една сесия, август 

месец няма да имаме, септемврийската ще бъде изцяло организационна. Винаги, такава е 

традицията, августовска сесия нямаме.  

Димитър Димитров – общински съветник 
 ……недейте така, вие го предупределяте …/общинският съветник не говори на 

микрофон/……… 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Имаме си председателски съвет г-н Димитров и винаги е било така, защото август 

месец всички са на море, няма никой, включително и Вие, така че това са отпуски …на 

базата на 8 години, които съм тук знам какво се случва. 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Другото, което Вие зачекнахте Правилника за инвитро процедури, ако си спомняте 

тогава, тези, които бяха общински съветници предишния мандат, той стоя един месец на 

сайта, беше публично достояние, ние го създадохме в продължение на половин година този 



 

21 

 

Правилник. Толкова работихме и по него. Също имаше условия за средно образование за 

този правилник. Предишния ОбС ни накара, тези които работихме по Правилника да бъде 

основно образованието, а не средно образование по същата презумция, че общински 

съветник може да е с основно образование и да разходва средства на общината в милиони, а 

за даването на 1000 лева се изисква ценз. Благодаря за вниманието.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Тошков. Г-н Димитров, заповядайте. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Умишлено не споделих в дебатите още едно притеснение и затова гласувах против, 

затова защото така приет нормативния документ – Правила не даваме още една рестрикция 

налагаме, тоест не даваме възможност на хората по някакъв начин и пред някого да 

обжалват. Затова защото, ако това е Наредба, тя ще може да бъде, хората които 

кандидатстват ще могат да обжалват решението на комисия било или на Кмета. Затова 

смятам, че имаме достатъчно време, защото днес сесията е изтеглена няколко дни напред и 

има достатъчно време да влезем в едномесечния срок и на следваща сесия през месец юли 

всички изчиствайки тези проблеми да подкрепиме това нещо с тази сума 1000 лева. 

Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Димитров. Други желаещи за отрицателен вот? Г-жо Георгиева? 

Радияна Георгиева – общински съветник 
 Ще обясня моя отрицателен вот така: в чл. 8 ал. 2 от Закон за предучилищното и 

училищно образование е казано, че образованието е задължително до 16 годишна възраст. 

Никъде няма упоменато дали то ще бъде начално, основно, средно или висше. Това е едното. 

Значи няма такова задължение някой да има средно или основно образование, то е 

задължително до 16 годишна възраст. Друг е въпроса нали, че минимум трябва да е основно. 

И другото което е, тази помощ, която ни е предоставена на нашето внимание отново 

ще кажа, че смятам, че е дискриминиционно насочена към определена група хора. Държавата 

не си позволява да дискриминира децата на България, по един или друг признак, а община 

Попово си позволява това, което мисля, че е изключително грозно и грубо.  Децата са си деца 

и тази помощ е предоставена за тях. Ако общината няма възможност да даде на 190 деца по 

1000 лева, ами да даде по 500, но аз не мисля, че трябва да разделяме децата на нашата 

община, която така или иначе е видно, че се раждат все по-малко деца и остават все по-малко 

млади хора. И така, благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Колеги, обявявам още веднъж, че решението по тази точка не е прието за съжаление, 

въпреки че говорим за стимулиране по някакъв начин на раждаемостта в общината, мисля 

си, че това в момента ще дръпне още малко назад. Даже много назад ще дръпне, 

включително и общински съветници се замислят над тоя въпрос, а си представете за 

обикновения гражданин колко му биха могли да му бъдат полезни тези сум. Но така или 

иначе това е действителността, това е реалността, затова продължаваме нататък  
По  трета точка от Дневния ред:  
3.Приемане на предложение за изменение на договор за концесия на Минерален извор 
от дълбок сондаж Р-2 с. Водица, община Попово от 07.02.2000 г.  

Г-н Иванов, тука ли е? Тук становища имат първа, втора, трета и четвърта комисия. 

Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална 

политика“ 

Д-р Ганка Колева – общински съветник 
 С четири гласа ЗА комисията дкрепя 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“.   
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Румен Димитров – общински съветник 
 С един глас ЗА, два ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ нашата комисия не подкрепя 

проекта за решение.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Втора комисия днеска нищо не подкрепя. 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 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, два гласа ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 

подкрепя проекта за решение да стане решение. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Благодаря на г-н Дончев. Предложението за решение по тази точка има следния вид: 

 

На  основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 2, чл. 10 ал. 2, чл. 16 от 
договор за концесия от 07.02.2000 г. във връзка с чл. 102 ал. 6 от ЗВ и с чл. 20а ал. 2 от 
ЗЗД  предлага на Общинския съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

1. Приема отправеното предложение от страна на концесионера на Минерален извор р-2 с. 

Водица, общ. Попово – „Водица Ботълинг“ ЕООД за подписване на двустранен анекс за 

изменение на концесионния договор от 07.02.2000 г. във връзка с :  

 Освобождаване от плащане на концесионни вноски по чл. 9 от Договор за концесия на 

минерален извор от дълбок сондаж Р-2 с. Водица от 07.02.2000 г.  за периода от 3 

Април 2019 г. до края на 2019 г. или до момента на отстраняване на форсмажорното 

събитие, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по - рано. 

Отстраняването на форсмажорното събитие следва да се докаже с протоколи от 

проведени лабораторни анализи на водата.  

2. Упълномощава Кмета на Община Попово да сключи допълнително споразумение към 

договор за концесия на Минерален извор от дълбок сондаж Р-2 от 07.02.2000 г.  

 

 Имате думата колеги. Собственика и управител г-н Иванов е тук, така, че ако имате 

въпроси заповядайте. Г-н Гецов, заповядайте. 

Гецо Гецов – общински съветник 
 Аз искам най-напред да ми стане ясно, понеже концесионния договор нямах 

възможност, вчера не разполагах с време да го прочета имам един въпрос най-напред към 

юриста г-н Добрев – какво включва точно концесията? 

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 Какъв е предмета на концесионния договор? Чл. 1 Концедента предоставя на 

концесионера изключителното право на осъществяване на дейност по ползване на 

минералната вода Р-2, нейната преработка и търговска реализация. Предоставеното 

концесионно възнаграждение на настоящия договор основано от решение 22 от 99 година на 

ОбС гр. Попово.  

Гецо Гецов – общински съветник 
 Стана ми ясно и сега следващия ми въпрос е къде е установена заразата, към Вас г-н 

Иванов? В дълбокия сондаж или в преносната мрежа и каптажа? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Иванов, заповядайте да отговорите. Ако обичате на микрофона. 
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Иван Иванов – управител на „Водица Ботълинг“ ЕООД 
 В цялата мрежа плюс сондажа. Ние сме направили вече доста неща за отстраняването, 

трети месец не работим. Отделно искам да Ви кажа, аз никога не съм занимавал общината за 

подаяния и за помощи, но ние сме инвестирали над 50 000 лева само в дълбокия сондаж до 

сега наши лични пари. Там подменяхме тръби изцяло, помпи, всичко, строят се 

допълнителни неща още, за тези 50 хиляди лева дори са отгоре не поставям никакъв въпрос, 

просто само искам да Ви информирам какво сме направили и Ви поканвам да си направите 

една комисия и да дойдете и да видите. Трети месец не работим в момента, нашата молба е 

ако може да не плащаме докато започнем да работим, поне през тия месеци, през които сме 

стояли. А ние сме хвърлили пак Ви казвам огромни средства. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Иванов, въпроса на г-н Гецов, аз до колкото го разбрах беше къде е открита точно 

тази зараза?  

Иван Иванов – управител на „Водица Ботълинг“ ЕООД 
 Аз казах – и в сондажа дълбокия, и в тръбопровода,  и включително и при пълнажа. 

Това се случва почти на всички минерални води, аз имам информация, че Хисар четвърти 

месец не работи по същата причина, със собственика на Горна Баня говорих, те също са 

претърпявали такива положения. Есенно и пролетно време се появяват такива аномалии в 

минералните води, аз също не съм го знаел по-рано.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре. Разбрах.  

Гецо Гецов – общински съветник 
 И в продължение на това аз правя следното питане – какви предписания имате 

предписани от надлежните органи, които се занимават с контрола на водите, в какви срокове 

и какви мерки са Ви предписани за отстраняването на тази бактерия. И другото което е, 

което мен определено ме притеснява, защото аз вчера ходих в РЗИ и разговарях лично с г-жа, 

сега не мога да и цитирам името, която ми каза, че дълбокия сондаж не е заразен. 

Иван Иванов – управител на „Водица Ботълинг“ ЕООД 
 Е, в момента не е, но то стана пет пъти свършва – няма, свършва няма, на всеки три 

месеца 

Гецо Гецов – общински съветник 
 Добре, г-н Иванов, аз Ви уважавам, познаваме се с Вас, но аз съм човек, който обича 

да говори с факти и за това тези колеги тука трябва да вземат и на база на истината на вземат 

своето решение. Всеки да мисли как ще гласува. Затова аз казах, вчера нарочно ходих и 

проверих – дълбокия сондаж не е замърсен. Замърсен е тръбопровода и там където е 

водоема, където се събира водата. Аз за това питам сега, от тук нататък какви предписания 

има направени, от кои органи, с какви срокове, защото когато се прави предписание, аз знам 

как се прави предписание и какви срокове се поставят. Да, наистина бактерията е устойчва, 

това също съм го проверил, но Вие ми кажете, защото тука е записано, вижте какво  

предложение ни се предлага г-н Председател обърнах внимание – освобождава извор дълбок 

сондаж Р-2, защото аз затова казвам кое сме дали ние на концесия – ние сме дали дълбокия 

сондаж Р-2, тръбопреносната мрежа и водоема не сме го дали, това трябва да ни е ясно. Това 

си е грижа на концесионера и той виждате ли как иска сега да прехвърли да спре да плаща 

като посочва, че има форсмажорни обстоятелства. Съгласно Закона за задълженията и 

договорите, тук има юристи г-н Добрев може да стане и да каже кои са форсмажорните 

обстоятелства и кое е форсмажорното обстоятелство тука в момента? И това като причина 

предвидено ли е в Концесионния договор? Г-н Добрев, прочетете го да видим. Има ли такова 

форсмажорно обстоятелство? Ами вижте сега, ако  ще си играем, защото някой път виждате 

ли, ама те общинските съветници се заяждат. Тук става въпрос не за много пари, те са 40 000 

лева на година долу горе по 4 хиляди лева на месец. Но дайте да бъдем достойни. Тия 

граждани, които нас са ни гласували доверие тука да бъдем да ги защитаваме, да защитаваме 

техните интереси и интересите на общината. Пак казвам нямам нищо против г-н Иванов, 
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наистина проверих – много такива минерални води са заразени, но хората си вземат 

необходимите мерки и си ги отстраняват. И затова аз имам и едно предложение господин 

председател, тъй като аз не съм убеден, г-н Добрев може да каже и колегата Кьосев, че ние 

не знам, че ние сме хората, които да нанесем промените в Концесионния договор и затова 

предлагам, юристите знаят, че към Министерски съвет съществува една Дирекция 

„Икономическа и социална политика“. Тя отговаря за прилагането на Закона за концесиите и 

подзаконовите актове за прилагането им. За това предлагам цялата тази преписка с 

Концесионния договор да пратим на тая комисия, след месец ще ни отговорят и ако сме 

прави ще гласуваме това решение, ако не г-н Иванов да си понася щетите. Това е моето 

предложение и видяхте какво, за това исках да кажа, за да Ви стане ясно за какво става 

въпрос.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря г-н Гецов. Г-н Добрев, трябваше да уточним имаше въпрос към Вас има ли 

форсмажорни обстоятелства в договора. 

Добрин Добрев – юрисконсулт при Община Попово 
 На първо място понятието  „форсмажорни обстоятелства“ е доста обтекаемо. Това е 

обективна пречка, обстоятелство изцяло зависещо и дължащо се на непредвидени или 

непрогнозируеми събития и фактори независещи от волята или действията на едно лице. 

Дали три месеца спиране на производството е форсмажорно обстоятелство може би всеки 

един от Вас трябва да си даде сметката както гласува на първо място. На второ място – какви 

са били доводите на администрацията за да предложи на Вашето внимание тази докладна 

записка? На първо място органът, който решава концесиите, който определя правилата и 

условията за сключване на концесионните договори е ОбС и няма като как тука да се избяга 

от отговорност на първо място. На второ място относно това да се даде преписката към 

Дирекцията, която г-н Гецов цитира – преди да изготвим и предложим на Вашето внимание 

тази докладна записка ние направихме по наше мнение обстоен анализ на законодателството 

и естествено с Дирекцията сме разговаряли и с концесионния регистър сме разговаряли.Това, 

което следва да имате предвид, че сега действащия Закон за концесиите не обхваща 

концесиите на минерална вода, а те са препратени към Закона за водите, а това е записано в 

докладната записка. Закона за водите казва, че условията и правилата, по които тези 

договори ще се експлоатират най-грубо казано се прави от Наредба, която Наредба към 

настоящия момент е само един проект, който виси на Министерството на околната среда и 

водите ако не се лъжа, който не е приет към настоящия момент и поради тази причина 

Закона за водите отново препраща към Закона за концесиите и към ЗЗД. При отправяне на 

запитване към тази Дирекция, към този регистър те имат ли отношение и ще вземат ли 

отношение – те отговориха, че няма да вземат отношение по този въпрос, тъй като 

концесията е от общинска собственост и не е в правомощията на този закон. И следвайки 

общите принципи и правила на ЗК, на ЗЗД, както и договора от 2000-та година, който 

естествено ние трябва да зачитаме, тъй като все пак знаете, че концесията е с доста по-голям 

срок, там е записано следното: Че при определяне на концесионния договор на 

концесионните правила, трябва да се спазва икономическия баланс. Как може да се спази 

икономическия баланс, когато едно предприятие влага пари, три месеца не си реализира 

продукцията, а предмета на концесията е именно добив на минерална вода от този сондаж и 

реализацията и в търговската мрежа. В чл. 10 ал. 2 от същия договор е записано абсолютно 

същото нещо – че концесията следва да спазва икономическия баланс. Това са и мотивите на 

вносителя на докладната записка за да предостави на Вашето внимание. Благодаря. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Благодаря на г-н Добрев. Г-н Гецов, мисля, че беше доста обстоен отговора.  

Иван Иванов – управител на „Водица Ботълинг“ ЕООД 
 Да му отговоря на г-н Гецов на още един от въпросите, които ми зададе. В Търговище 

РЗИ въобще не ни дават никакви наставления или задачи, или срокове. Казват – това не е 

наш проблем, оправяйте се. Аз съм търсил професори от София, професори от Германия, за 
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да мога да реша въпроса. В дълбокия сондаж преди 20 дена нямаше нищо, след три дена две 

бактерии в сондажа. Аз всеки ден нося в Търговище вода, всеки ден в рамките на месец и 

половина и плащам всяка една проба по 40 лева. Нали, аз не ги казвам тия неща ама, аман, 

заман. За да дойда тука да Ви кажа, аз съм четвъртия концесионер във Водица. И ако не съм 

аз няма да има нищо там. До сега никой нищо не е направил и никой нищо не е успял. Аз съм 

хвърлил няколко милиона пари и ще го докарам до край дори и без Вашето гласуване. 

Благодаря Ви.  

Гецо Гецов – общински съветник 
 Знаете ли защо няма предписание, да Ви кажа ли защо, ами г-н Иванов не беше 

достатъчно искрен и откровен. Ами последната проверка, която РЗИ съгласно техните 

наредби и правилници извършва е извършена февруари месец. Те четири пъти в годината 

извършват проверки на минералния извор и когато са извършили проверката февруари месец 

няма констатирани никакви нарушения, затова няма никакви предписания и те не могат да 

дадат предписания. Аз затова попитах, след като той каза, че толкова много пари похарчил, 

като е похарчил тези пари като дойдоха специалистите, той казва някакъв професор нека да 

му каже името, да го извикаме тука да ни обясни как се оправя това нещо, за колко време, 

защото, ако представете си в града има такава зараза, града ще стои три месеца ли без вода? 

Аз така поставям въпроса. Нека г-н Иванов, аз искам точно да ми отговори – на еди коя си 

дата дойде проф. Иванов, предписа следното, ние направихме. Знаете ли, за в сайта на Хан 

Крум проверих, ами когато там имаше зараза, директора пое ангажимент и прочистиха 

цялата си инсталация и включително и водоема. Нека г-н Иванов да каже какво е направил. 

Нямам нищо против него. Тук става въпрос за едни пари, разберете ме. Ние тук се чудим на 

кого да дадем, как да дадем на децата, които имат по хиляда лева, а тука едни пари от 

концесията ей така .. хайде сега чак толкова, не искам никого да засягам, но дайте колеги да 

мислим по-рационално и да видим за какво става въпрос. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Мисля, че стана ясно, г-н Гецов така задълбочил се е в тази тематика, явно доста е 

напреднал. Ние като лъици, по-скоро трябва да вземе решение дали да освободим, защото 

както по договора е написано трябва да има баланс между интересите. Г-н Тошков, 

заповядайте. 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Г-н Иванова, аз имам един въпрос към Вас, към момента във Водица, предприятието, 

което Вие управлявате бутилира ли вода? Това е въпроса ми, както се видя преди малко. 

Внимавайте с отговорите си, да не стане като с водата с дълбокия сондаж, който беше 

заразен. Благодаря. 

Иван Иванов – управител на „Водица Ботълинг“ ЕООД 
 В момента, няма зараза нито в сондажа, нито в тръбопровода, нито в  днескашния ден 

са се обадили да ни кажат. Преди да вляза тука ми се обадиха, че  трите пункта са чисти. 

Значи ние можем да бутилираме вода без разрешението на РИОС, те проверяват на три 

месеца само дълбокия сондаж. Когато те са го проверявали в дълбокия сондаж е нямаше 

това, а за професора, който искате мога да Ви донеса цялата история. Благодаря Ви за 

всичко, нямам нужда да гласувате, не ви ща помощта. Аз достатъчно съм помагал в Попово и 

на футболни срещи и вода давам, за паметници пари давам. Не, благодаря Ви за всичко, 

продължавайте в същия дух да работите, голяма работа сте. Няма нужда да гласувате. Живи 

и здрави.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Иванов, ние си имаме докладна записка, няма смисъл Вие да ни казвате дали 

трябва да гласуваме или не. Г-н Гецов, мисля че за трети път няма смисъл, на всички стана 

ясно, какъв е смисъла да говорим повече? Тишина моля. Намираме се в заседание.  

Гецо Гецов – общински съветник 
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 Аз съм обиден от поведението на г-н Иванов. Вижте как той каза, аз Ви не ща да ми 

гласувате. Ами ние нали за това обсъждаме тук за да изкристализира истината и всеки да 

реши как да гласува.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Аз мисля, че стана достатъчно ясно на всички.  

Гецо Гецов – общински съветник 
 Все едно ние тук сме събрани не знам от къде, някой може ли да се равни на неговото 

интелектуално равнище? Не искам да ме сравняват с него, защо мисля, че малко сигурно 

едно ниво съм над него. Не бива такова държание да имат хора, които искат нещо да им се 

свърши, а те да се отнасят с пренебрежение към нас и виждате ли кои сте Вие. Хайде де! 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, г-н Гецов стана ни ясно. Господа, мисля, че все пак трябва да приключим 

точката и да гласуваме. Мисля, че на всички стана ясно. Проблемите са си проблеми, все пак 

трябва да изразим някакво становище, така че гласуваме по точката. Гласуването по тази 

точка е поименно. Преминаваме към гласуване: 

 
Гласуваме ПОИМЕННО: 

1. Бойко Радев Атанасов    ПРОТИВ 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ПРОТИВ  
 3. Ганка Радева Колева    ПРОТИВ 
 4. Георги Петров Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ПРОТИВ   
 6. Горан Иванов Цветков    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 7. Димитър Кънев Димитров   ПРОТИВ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ПРОТИВ 
 10. Евгений Павлов Георгиев   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА   
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ПРОТИВ    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ПРОТИВ   
 17. Никола Тошков Джамбазов   ПРОТИВ 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   
 21. Пламен Георгиев Величков   ОТСЪСТВА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ПРОТИВ 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ПРОТИВ 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ПРОТИВ 
 26. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  ПРОТИВ            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ПРОТИВ    
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ПРОТИВ 
 

ЗА         -         8 
   ПРОТИВ       -     15 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      5 

 
Решението НЕ се приема ! 
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 Отрицателен вот, заповядайте. 

Никола Джамбазов – общински съветник 
 Много бързо се разви тая записка и г-н Иванов така много бързо излезе и ние 

влязохме в режим на гласуване. Мислех да направя предложение – така или иначе човека 

има загуби, а в момента тези форсмажорни обстоятелства са свършили поне загубата му от 

тези месеци до тук да бяхме му опростили, ама щом така се случиха нещата. Съжалявам.  

Защото докладната записка пишеше доказване с протоколи.  

Гецо Гецов – общински съветник 
 Ако не бяха станали тия разисквания от къде щяхме да знаем, че той в момента 

бутилира и, че водата е годна.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Джамбазов, аз разбирам Вашите добри намерения, но в момента неговата реакция, 

мисля, че това, което се случи беше показателно. Аз не знам какво можем да направим 

повече. Г-н Петров, отрицателен вот, заповядайте. 

Драгомир Петров – общински съветник 
 Аз просто съм кратък. Аз съм възмутен от държанието на тоя човек. Не искам и да му 

помогнем, той се обърна много лошо към нас. Аз също се занимавам с частен бизнес и ми е 

ясно кога какво се губи и за какво става дума. Само, че ти си поемаш, ти си частен бизнес, 

имаш, дошло ХЕИ проверили ме, затворили ме, ами търпя загуби какво да правя. Оправям си 

нещата и продължавам. Туй е свързано с бизнеса, той трябва да знае с какво се занимава. 

Благодаря.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Витанов и Вие искахте нещо да кажете. Сега е момента, давайте. 

Валентин Витанов – общински съветник 
 Значи, бях в съвета пак когато направихме концесията. Имаше, може би ще трябва и 

от юриста да се провери, беше задължително 140 човека в две смени да бъдат на работа от 

самата концесия до края. Нямам представа в момента има ли разкрити такива работни места. 

Някой прекъснал ли е, изобщо не са се появили тия работни места ? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Г-н Витанов, отрицателния вот по отношение на концесията е нещо различно, това е 

самата концесия. 

Валентин Витанов – общински съветник 
 Има ли изобщо работници или няма?  ……/общинският съветник не говори на 

микрофон/……….. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Добре, преминаваме нататък. Следваща точка от дневния ред е: 

 
4.Наредба за допълнение на Наредба за установяване на жилищни нужди, за 
настаняване под наем и разпореждане с общински жилища.  

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

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 Този път с четири гласа ЗА подкрепяме проекта за решение да стане решение 

единодушно. 

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, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ, подкрепя 

проекта за решение да стане решение. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Предложението за решение по тази точка е в следния вид:  



 

28 

 

 

На основание чл. 45а от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.23 и 
чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с промени в Закона за социалното подпомагане и 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, както и приетия 
Закона за социалните услуги, обнародван в Държавен вестник, брой 24 от дата 
22.3.2019г. и затруднението на кандидатите за настаняване под наем в общинско 
жилище за промяна на настоящия адрес, 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 допълнение на Наредба за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, както следва:  

§ 1. В чл.11, ал.1, т.1, след думата "постоянен" се добавя "или настоящ" и 

разпоредбата става:  

1. имат постоянен или настоящ адрес повече от 3 (три) години, в съответното 

населено място в общината, в което кандидатстват за картотекиране. 

 
 

 Въпроси имаме ли? Г-н Димитров. 

Димитър Димитров – общински съветник 
 Според мен отново некоректно поднесена докладна записка. Значи записан е Закона 

за социалното подпомагане във връзка с промени в ЗСП, незнайно защо е записан ЗСУ, 

където да също има промени, а не е записан Закона за хора с увреждания, който беше приет 

януари месец 2019 и който точно касае тази промяна, защото по този закон, новия за хора с 

увреждания ние Социалната служба извършваме плащания на лица с увреждания и на деца с 

увреждания, които ползват наеми, под наем общински жилища. Вече ние получаваме 

информация всеки месец от Общинска администрация и правим превод и по тоя начин 

всъщност общината вече си събира парите от тези хора, защото те много трудно ги плащаха 

преди това. За мене е странно и го отбелязвам като проблем за мене е това нещо, защото това 

изменение зависи от този закон за хора с увреждания, а той не е цитиран изобщо.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Това проблем ли е по този начин да го приемем при условие, че ние установяваме 

жилищни нужди, а не плащаме. Защото ние в момента установяваме жилищни нужди. Не 

става дума за социално плащане. След като ние ги установим, че те са там и става дума за 

това настаняване вече плащането е от Ваша страна, това са две различни неща, помогнете ми 

ако греша.  

Димитър Димитров – общински съветник 
Виждате ли къде е тънкия момент, че цитираме закони, които не касаят тази докладна, 

а закона който реално касае докладната, аз просто го визирам това нещо, нищо не казвам, ще 

го гласуваме това нещо, защото е нормално това нещо, но просто липсва закона според, 

който трябва да плащаме, а са цитирани някакви други закони, които  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
Тук става въпрос за плащане, не за настаняване, две различни неща са според мен. АЗ 

така мисля, не знам как. Имаме ли други въпроси? Това основание ли е за неприемане на 

това, смятате ли, че  … Колеги, имате ли други въпроси? Ако нямате, да го подложим на 

гласуване предложението за решение. Гласуването е явно. Който е съгласен с това 

предложение за решение, моля да гласува: 

 

ГЛАСУВАМЕ ЗА: 
 
   ЗА         -        28 
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   ПРОТИВ       -      0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ     -      0 
  
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 534 

 
На основание чл. 45а от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.1, т.23 и 

чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с промени в Закона за социалното подпомагане и 
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, както и приетия 
Закона за социалните услуги, обнародван в Държавен вестник, брой 24 от дата 
22.3.2019г. и затруднението на кандидатите за настаняване под наем в общинско 
жилище за промяна на настоящия адрес, 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 допълнение на Наредба за установяване на жилищни нужди, за 

настаняване под наем и разпореждане с общински жилища, както следва:  

§ 1. В чл.11, ал.1, т.1, след думата "постоянен" се добавя "или настоящ" и 

разпоредбата става:  

1. имат постоянен или настоящ адрес повече от 3 (три) години, в съответното 

населено място в общината, в което кандидатстват за картотекиране. 

 
Преминаваме към работа по пета  точка от Дневния ред.  
5.Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2019 г. – земеделска земя.  

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

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 С два гласа ЗА, един ПРОТИВ и един ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ комисията е без становище по 

тази точка.  

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
И по тази точка е без становище. С два гласа ЗА би трябвало да сте взели становище.  

Предложението за решение по тази точка е в следния вид:  

 
На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 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 Б, имоти извън регулация,  както следва: 

 

НМ Имот № 
Площ/ 
кв.м Кат НТП АОС 

Горица 16081.4.1 6968 5 Др.вид  13643 
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зем.земя 

Тръстика 

Част от 

им.73376.20.260 1,000 0 

Гори и 

храсти в 

зем.земя 13644 

 
Имате думата колеги, въпроси? Щом не е подкрепена значи има въпроси.  Имаме ли 

въпроси по тази точка? Няма. В такъв случай  преминаваме към гласуване: 

 

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО : 
 

1. Бойко Радев Атанасов    ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
 2. Валентин Стефанов Витанов   ЗА   
 3. Ганка Радева Колева    ПРОТИВ 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ПРОТИВ 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ПРОТИВ   
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА   
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ПРОТИВ    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ПРОТИВ   
 17. Никола Тошков Джамбазов   ПРОТИВ 
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ОТСЪСТВА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ПРОТИВ 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ПРОТИВ 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ПРОТИВ   
 26. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  ПРОТИВ            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 
 
   ЗА    -   16 
   ПРОТИВ   -    10 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     2 
 
Решението се приема ! 
 
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ № 535     
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На основание 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от 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 Б, имоти извън регулация,  както следва: 

 

НМ Имот № 
Площ/ 
кв.м Кат НТП АОС 

Горица 16081.4.1 6968 5 

Др.вид  

зем.земя 13643 

Тръстика 

Част от 

им.73376.20.260 1,000 0 

Гори и 

храсти в 

зем.земя 13644 

 
 
Преминаваме към работа по шеста  точка от Дневния ред.  
6.Предоставяне на земи от общинския поземлен фонд за обезщетяване на собственици 
по реда на §27 ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ по съдебно решение на землището на с. 
Водица.  

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

предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.  

Румен Димитров – общински съветник 
 По тази точка с четири гласа ЗА подкрепяме единодушно 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 пет гласа ЗА, нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и нула ПРОТИВ, приемаме 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 и ал. 2 от ЗМСМА и във с връзка § 27, ал. 2, т. 2 от 
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
Дава съгласие, долуописаните имоти : 

  

НМ Имот № Площ 
Кв.м 

НТП Кат. АОС Местност 

с.Водица 11716.100.632 8733 нива 7-8,304 

 

3-0,429 

АОС 10430 , 

вп.№131, том16/11г 

Ращене 

с.Водица 11716.100.233 4709 нива 7 АОС 3967 , вп.№36, 

том10/07г 

Ращене 

с.Водица 11716.53.27 5500 нива 6 АОС 4128 , вп.№7, 

том14/07г 

Терзиика 

с.Водица 11716.79.9 7497 нива 3 АОС 4147 , вп.№38, Караядж.мост 
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том14/07г 

с.Цар Асен 78077.5.55 4997 нива 5 АОС 7331 , 

вп.№134, том11/09г 

Башладжиалак 

с.Цар Асен 78077.5.27 7170 нива 5 АОС 7334 , вп.№67, 

том11/09г 

Башладжиалак 

с.Цар Асен 78077.3.50 3997 нива 5 АОС 7233 , вп.№64, 

том11/09г 

Башладжиалак 

с.Цар Асен 78077.15.131 1001 нива 5 АОС 7288 , 

вп.№102, том11/09г 

В селото 

  43 604     

 

да се предоставят в собственост на наследниците  на Неделя Колева Стайкова в б.ж. на 

с.Водица, съгласно  съдебно решение №197/22.03.2019 год. на Поповски районен съд, за 

възстановяване правото на собственост. 

 

Имате думата. Имаме ли въпроси по тази точка? Не виждам. Преминаваме към 

гласуване.  

ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО: 
 

1. Бойко Радев Атанасов    ЗА 
 2. Валентин Стефанов Витанов   ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ   
 3. Ганка Радева Колева    ЗА 
 4. Георги Петров Георгиев   ЗА   
 5. Гецо Стойчев Гецов    ЗА   
 6. Горан Иванов Цветков    ЗА  
 7. Димитър Кънев Димитров   ЗА 
 8. Дончо Николаев Дончев   ЗА 
 9. Драгомир Анастасов Петров   ЗА   
 10. Евгений Павлов Георгиев   ЗА 
 11. Илиян Станчев Илиев    ЗА 
 12. Йордан Иванов Костов   ЗА 
 13. Костадин Иванов Димитров   ЗА   
 14. Ксения Василева Павлова   ЗА 
 15. Мехмед Сюлейман Камбер   ЗА    
 16. Невзат Юсменов Феимов   ЗА    
 17. Никола Тошков Джамбазов   ЗА        
 18. Николай Цонев Черкезов   ЗА 
 19. Петранка Добрева Габровска  ЗА   
 20. Петър Велчев Лазаров   ЗА    
 21. Пламен Георгиев Величков   ОТСЪСТВА             
 22. Радияна Стефанова Георгиева  ЗА 
 23. Румен Георгиев Кьосев   ЗЪ 
 24. Румен Добрев Димитров   ЗА    
 25. Сони Миленов Харизанов   ЗА    
 26. Стоян Петров Попвеличков   ЗА   
 27. Сюлейман Исмаилов Лешков  ЗА            
 28. Хасан Ахмет Хасан    ЗА     
 29. Хюсеин Сабриев Ибрямов   ЗА 
 
   ЗА    -   27 
   ПРОТИВ   -     0 
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     1 
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Решението се приема ! 
  
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 
 

РЕШЕНИЕ № 536                                
  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и във с връзка § 27, ал. 2, т. 2 от 
ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, Общинският съвет 

 

РЕШИ 
Дава съгласие, долуописаните имоти : 

  

НМ Имот № Площ 
Кв.м 

НТП Кат. АОС Местност 

с.Водица 11716.100.632 8733 нива 7-8,304 

 

3-0,429 

АОС 10430 , 

вп.№131, том16/11г 

Ращене 

с.Водица 11716.100.233 4709 нива 7 АОС 3967 , вп.№36, 

том10/07г 

Ращене 

с.Водица 11716.53.27 5500 нива 6 АОС 4128 , вп.№7, 

том14/07г 

Терзиика 

с.Водица 11716.79.9 7497 нива 3 АОС 4147 , вп.№38, 

том14/07г 

Караядж.мост 

с.Цар Асен 78077.5.55 4997 нива 5 АОС 7331 , 

вп.№134, том11/09г 

Башладжиалак 

с.Цар Асен 78077.5.27 7170 нива 5 АОС 7334 , вп.№67, 

том11/09г 

Башладжиалак 

с.Цар Асен 78077.3.50 3997 нива 5 АОС 7233 , вп.№64, 

том11/09г 

Башладжиалак 

с.Цар Асен 78077.15.131 1001 нива 5 АОС 7288 , 

вп.№102, том11/09г 

В селото 

  43 604     

 

да се предоставят в собственост на наследниците  на Неделя Колева Стайкова в б.ж. на 

с.Водица, съгласно  съдебно решение №197/22.03.2019 год. на Поповски районен съд, за 

възстановяване правото на собственост. 

 

 

Преминаваме към работа по седма  точка от Дневния ред.  
7.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 28 май до 28 юни в общинска 

администрация са постъпили 10 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. Юлиян Северинов Алдинов   - 100 лева 

2. Иванка Димитрова Цуцоманова   - 100 лева 
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3. Анка Георгиева Гецова    - 100 лева 

4. Фанка Жекова Маринова    - 100 лева 

5. Мюмюн Мехмедов Юсеинов   - 200 лева 

6. Салие Абилова Ибрямова    - 150 лева 

7. Ахмед Сабриев Арифов    - 200 лева 

 
 
ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

1. Огнян Кънчев Пантов 

2. Здравко Иванов Христов 

3. Зейнеп Алиева Арифова 

 
Общата сума, която предлагаме за разпределение на тази сесия е в рамките на 950 лева. 

Благодаря! 

 
Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 

Благодаря на г-жа Колева. Колеги, зачитам проекта за решение по тази точка: 

 
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жители на Община Попово,  Общинският съвет Реши,  
отпуска еднократна парична помощ на така прочетените от д-р Колева граждани:  

 

Който е съгласен, моля да гласува: 

 
ГЛАСУВАМЕ ЗА: 

    
ЗА    -   27 

   ПРОТИВ   -     0  
   ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -     0 
 

Решението се приема !  
 

След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие 

 
РЕШЕНИЕ №  537 

 
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: 
 

8. Юлиян Северинов Алдинов   - 100 лева 

9. Иванка Димитрова Цуцоманова   - 100 лева 

10. Анка Георгиева Гецова    - 100 лева 

11. Фанка Жекова Маринова    - 100 лева 

12. Мюмюн Мехмедов Юсеинов   - 200 лева 

13. Салие Абилова Ибрямова    - 150 лева 

14. Ахмед Сабриев Арифов    - 200 лева 
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ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани: 
 

4. Огнян Кънчев Пантов 

5. Здравко Иванов Христов 

6. Зейнеп Алиева Арифова 

                                     
Преминаваме към работа по осем точка от Дневния ред.  
Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
 

  Няма постъпили такива до този момент. Някой желае ли нещо да каже. Ако, не…. 

Заповядайте г-н Кънев.  

Димитър Димитров – общински съветник 
  Благодаря г-н Председател, като председател на групата съветници на ГЕРБ искам да 

Ви прочета тук нещо: 

  Уважаеми г-н Председател, уважаеми колеги, уважаеми г-н Кмете,  

  Уважаеми господи Кмет,  

  Във Вашето 55 минутно слово произнесено на Тържествената сесия по повод 

Празника на града Вие посочихте свършеното от Вас през отиващия си вече мандат 2015-

2019 г. Да, направеното не е малко, но всичко е по Европейски проекти или финансирано от 

републиканския бюджет и са създадени условия Община Попово да кандидатства именно от 

Правителството на ПП ГЕРБ, което Вие непрекъснато обиждате по всякакви поводи и 

казвате, че не Ви помага. По този начин се опитвате да обидите и нас като общински 

съветници. Гражданите на Попово и общината трябва да знаят, че не благодарение на Вас са 

санирани блоковете, а именно на тези граждани, които създадоха сдружения и 

кандидатстваха. Не, благодарение на Вас са санирани сградите на държавни учреждения, 

построена пречиствателна станция, воден цикъл и прочее, а общината е кандидатствала по 

програми и проекти, отговаряла е на условията и получила е финансиране. Условия, 

определени от Правителството на ПП ГЕРБ с министър председател Бойко Борисов.  

  Гражданите на Попово трябва да знаят още, че дори и Вие наесен да не сте кмет, в 

което аз съм убеден, ПП ГЕРБ ще помага на Попово, така както помага на областния град 

Търговище, който с всеки изминал ден променя облика си и става все по-добро място за 

живеене.  

Тия дни в медиите се появи и Ваше изказване, че този мандат сте разкрили 500 

работни места. Между впрочем това беше споменато и в доклада на Тържествената сесия. 

Нищо не сте разкрили господин Кмете, Вие сте кандидатствали по проекти утвърдени и 

финансирани от Министерството на труда и регионалната политика, които са временни 

мерки и обхващат определени категории хора, като условия за кандидатстването Ви е 

създало пък същото това Правителство на ПП ГЕРБ с премиер Бойко Борисов. 

Лесно е да си Кмет, така и да усвояваш средства при точно и коректно разписани 

критерии и осигурено финансиране, а после да казваш колко много си направил за 

гражданите на Попово и общината. За това решихте да се кандидатирате наесен отново, 

защото и да сте и да не сте на работа те проектите вървят, а и започва нов програмен период 

за Европейски средства. Обявено бе и намерението на Премиера да осигури средства за 

продължаване програмата за саниране на жилищни сгради. Все предпоставки да си 

припишете още „свършени“ неща от Вас. Уви, но всяко начало има край!  

ПП ГЕРБ в Община Попово ще се яви на предстоящите местни избори със собствена 

кандидатура и ще търси съмишленици сред всички политически сили в Попово, за да има 

наистина край на този порочен модел на управление и начало на нормално развитие на 

Община Попово, връщането и към просперитет, инвестиции и добро здравеопазване, 

решаване на проблеми като сметосъбиране, транспорт, който предстои от 1 юли да видиме 
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как ще се справите, данъци и най-вече задържане на младите хора. Ще се опитаме да 

създадем условия за достойни старини на нашите родители. 

Господин Веселинов, в края на този мандат ние ще продължим да бъдем коректив на 

Вашето управление, ще продължим да показваме слабостите му и да настояваме да се 

случват добри неща за гражданите на Община Попово. Явно ефектът от нашето поведение 

през този мандат е виден, защото бяха оттеглени много докладни касаещи безумни решения. 

Заставайки на страната на гражданите с нашите действия Ви принудихме да започнете 

безпрецедентни ремонти на уличната мрежа неправени в такъв мащаб. А защо преди избор, 

хората се досещат. Следим и за намеренията Ви и  за ремонти по селата. Странното е, и 

смятаме, че и поповчани трябва да знаят от къде ще се осигурят парите. Не е ли това 

поредната мина, която ще оставите на следващия кмет и екипа му, както заложихте и ще 

оставите общината с неразплатени кредити, загубени съдебни дела, нерешени проблеми със 

сметосъбиране, транспортна схема, разпродаване на общинска собственост.  

Страшничко звучи всичко, но ПП ГЕРБ и приятели в Попово ще се справим. Вашето 

намерение за кандидатиране ни амбицира. 

И понеже, когато го писах това нещо нямаше решение на МС трябва да се похвалите и 

с това, че от следващия месец Вашата пенсия от 910 лева ще стане 1200 лева.  

Благодаря за вниманието! 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Благодаря на г-н Димитров. Политическата сесия наистина започна. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Имам ли право да говоря? 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Разбира се г-н Веселинов. 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Г-жо Георгиева, имам ли право да говоря?  

Радияна Георгиева – общински съветник 
  Да, господин Веселинов 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Да? Сериозно, давате ми да говоря?  

  Благодаря на партия ГЕРБ за оценката, която ми направи. Много сте обективни, много 

сте коректни, възхищавам Ви се. 

  Аз бях започнал за четвъртък и петък, това което спретнахте на общинската 

администрация с поръчкови проверки. Знам, че вървите навсякъде и говорите, че на Кмета 

Веселинов няма да му дадете възможност да се кандидатира. Злепоставяте и Цветанов, че 

Цветанов Ви обещал.  

  Вярно е, Цветанов го няма, но и аз не съм казал, че ще се кандидатирам. Защо толкова 

Ви е страх от моята кандидатура г-н Димитров?  

Димитър Димитров – общински съветник 
  Веднага Ви отговарям. Защо Вас Ви е страх от моята кандидатура, че сесии наред 

говорим, че аз щял съм да се кандидатирам, като аз нямам намерение? 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Не, аз го желая, аз го желая да се кандидатирате.  

  Но да продължа нататък. Господин Петров, може би ще ме разберете. Всички сме 

равни пред закона. Закона ще ни даде свобода. И аз съм свободен човек и ако искам ще се 

кандидатирам и няма кой да ме ограничи. Дори и Вашите машинации. Избора си е мой. 

  Но, Цветанов си отиде, но „цветановщината“ остана и не знам Премиера как ще се 

оправи с тая „цветановщина“, която има и други измерения. И тия измерения в някои 

общински и регионални области си останаха.  

  А за Търговище и Попово тя се превърна в „митювщина“. Тъй че „митювщината“ в 

Търговище хич не ме интересува. Хак им е. Но „митювщината“ в Попово ще ме боли. И дали 

ще бъда кмет, дали ще се кандидатирам или не – хората ще преценят, ако се кандидатирам 
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дали ще ме изберат, но по-нататък как ще се гледаме Димитър Димитров Кънев? Защото Вие 

сте държавен чиновник, нали? И е много унизително при смяна на конюнктура, политическа, 

правителствена да се молиш за работното място, но преди малко Вие гласувахте ГЕРБ – да 

Иван Иванов ми е приятел и аз затова не взех отношение, но Иван Иванов, Вие забравихте, 

че Ви финансира в Летния театър кампанията, концерта на ГЕРБ!  

Хайде г-н Гецов го разбирам, той работи и срещу мене тогава. Ааа, не знаете, и това 

не знаете. Но Вие отхвърлихте един Ваш човек, който по душа е „гербаджия“. Между 

другото ето такъв като Илко Станчев. Но аз го гледам Илко Станчев как спокойно си седеше 

при премиера и имаше очи да го гледа. Но както върви тая „митювщина“ в Попово аз Ви 

прогнозирам, че ако Илко Станчев направи ГЕРБ-2, в Попово ще има и ГЕРБ-3. Това си е 

Ваш проблем! Не мислете за Кмета! 

А колко ми е заплатата и колко ми е пенсията си е дадено по закон! Ще ми броиш и 

пенсията ли? Не ти ли е малко неудобно?  

И тая агресивност не върви ли с посредственост? А тая посредственост не е ли 

продиктувана от комплексарщина? Задавам си просто въпроси.  

Благодаря Ви за оценката! Ще поживеем, ще видим! Но имаше един безкрайно 

позитивен човек. Тоя човек си отиде – лека му пръст и светла му памет! Но тоя човек 

подаваше на много хора ръка. Тоя човек подаде ръка и на един такъв като тебе, говоря за 

Бойко Колев. Той те научи да се бориш политически, той ти помогна да вземеш и 

образование. Да! Аз се извинявам, ако греша, но когато отидох в София на погребението не 

си спомням бяхте ли там, г-н Кънев. Трябва да имате малко морал. Стига с тая агресивност.  

И се връщам на това. Аз съм свободен човек и се гордея, че съм свободен. И 

постъпките ми са ми такива. Може би Ви дразни. Нямам партийни налагания, окови, 

заповеди. Така ще си и приключа, без да имам партийно членство. Тежко е този, който е 

партийно зависим. Но още по-тежко е на този, който е партийно зависим и не работи за 

Попово като съветник! И затова ме прекъсва г-жа Георгиева, защото просто няма как да 

отречете, че нещата които са на кафе в Търговище, тия неща, които там се решават между 

лидерите на политическите сили Вие после трябва да изпълнявате. Ама като ги изпълнявате 

още веднъж Ви казвам мислете, че сте съветници на Попово.  

Благодаря Ви! Няма да се кандидатирам за съветник. Казвам Ви категорично, а на Вас 

Ви пожелавам след няколко месеца да сте отново съветници, ако Ви изберат. За мен не 

мислете. Все пак аз съм с достойно минало, настоящето ми е ясно, бъдещето може и да ми е 

по-трудно с възрастта, но лошо е човек когато няма минало, има агресивно настояще и  има 

рисково бъдеще, когато е зависим, особено като служител, чиновник, който зависи от точно 

такива хора в бизнеса, които носят и на мен заплатата, и на Вас като съветници. Затова малко 

повече уважение към бизнеса в града. И нека един да кажа, Кмета дали е вървял срещу 

бизнеса в града. 

Благодаря Ви! 

 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
 Господин Кънев, мисля, че се изказахте веднъж. 

Димитър Димитров – общински съветник 
  Понеже ме засегнаха искам две минути.  

  Уважаеми господин Веселинов, аз също съм свободен човек и то много свободен 

човек. Даже бих казал неуправляем. Та не очаквах от Вас наш общ приятел, който не е между 

нас вече да го споменете. А това, къде съм бил на погребението, Вие бяхте улисани там няма 

да казвам с кого и просто не обърнахте внимание какво се случва. Това си е Ваш проблем. 

Само ще Ви върна през далечната вече 2012 година, когато бяхте заедно с този човек, зам. 

кмета Трифонов и ме извикахте от един търг за земеделска земя, в която участваше едно 

лице „х“ и Вие доста арогантно тръскахте по бюрото си и казахте, че аз трябва да сляза и 

този човек да го оттегля от търговете. Аз останах много учуден от държанието Ви. Тогава 

полк. Трифонов ме репликира и каза, че Вие двамата като управленци имате друго виждане 
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за развитието на земеделието в общината, но тогава аз Ви казах, тогава аз не се занимавах с 

политика и Ви казах – „д-р Веселинов, аз заминавам за Германия, но ще се върна и ще 

започна да се занимавам отново с политика, защото точно Вие ме амбицирахте за това“. 

Благодаря Ви! 

Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 
  Полк. Трифонов, кажи им, аз до сега съм мълчал, кажи като се върна с какво ни 

заплаши – „Ще станете само на Кметове и Председатели“1 С какво? С автомат ли, с пистолет 

ли? Той забравя! 

Полк. Трифон Трифонов – зам. кмет на Община Попово 
  Този господин, лъже! Не ми се смей, там където можеш да имаш приятели, не си 

създавай излишно врагове. 

Георги Георгиев  – председател на ОбС Попово 
  Колеги, закривам четиридесет и шестото заседание на ОбС Попово! 
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