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ПРОТОКОЛ № 47
Днес, 25.07.2019 г. /вторник/ в залата на втория етаж в сградата на Община Попово
се проведе ЧЕТИРИДЕСЕТ и СЕДМО заседание на Общински съвет – Попово.
Заседанието започна в 9.00 часа.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Залата на Общински съвет е препълнена. Моля за проверка на кворума. Уважаеми
колеги на заседанието сме в пълен състав. Присъстват 29 общински съветника, имаме
кворум, Общински съвет може да взема решения. Това ми дава право да открия 47-то
заседание на ОбС Попово. На заседанието присъстват Кмета на Общината д-р Веселинов,
зам. кмет Милена Божанова, ръководители на отдели от администрацията и кметове на
населени места в Община Попово.
Имате предварително раздаден проект за дневен ред, който е от 12 точки. В законовия
срок постъпиха още две докладни записки от Кмета на Общината д-р Веселинов относно:
Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС
2014-2020 г.
И относно:
Избор на Кмет на кметство с. Светлен, Община Попово.
Знаете, че през изминалия период ни напусна кмета на с. Светлен Нешко Нешков.
Предлагам тези две допълнителни точки да влязат като точки 11 и 12 в Дневния ред.
Така, че който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

29
0
0

Предложението се приема единодушно.
Имаме следния актуален дневен ред за днешното заседание:
1.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 г.
2.Учредяване на търговско дружество „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО” ЕООД.

3.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”, одобрен за финансиране
по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0002-C01 от 14.03.2019 г.
4.Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Общината за
периода 01.04.2019 – 30.06.2019 г.
5.Отчет за дейностите по изпълнение на Общинската програма за опазване на околната
среда предприети от Община Попово през 2018 година.
6.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелини в земя от общински горски
територии.
7.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Попово 2019-2020 година (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование).
8.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2019 – 30.06.2019 година.
9.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на И. Д. Ц.
жител на гр. Попово, община Попово, област Търговище.
10.Временна забрана за ограждане на поземлени имоти и територии, разположени на
първостепенната улична мрежа в община Попово.
11. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС
2014-2020 г.
12. Избор на Кмет на кметство с. Светлен, Община Попово.
13.Разглеждане молби на граждани за отпускане на помощи от ОбС Попово
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така прочетения Дневен ред, моля да гласува. Г-н Димитров, в
каква връзка?
Димитър Димитров – общински съветник
Аз правя следното предложение по проекта за Дневен ред – първа точка от Дневния
ред да стане втора точка, а втора точка от Дневния ред - Учредяване на търговско
дружество „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО” ЕООД да стане първа точка.
Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви г-н Димитров. Има направено предложение по отношение на Дневния
ред. Аз съм длъжен да го поставя на гласуване. Който е съгласен с предложението на г-н
Димитров, моля да гласува.

Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

16
11
1

Нещо не ни излезе сметката. 28 гласували, а ние сме 29. Хайде прегласуваме, за да сме сигурни.
Който е ЗА предложението на г-н Димитров, моля да гласува: Ясно, високо вдигнете ръце.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

15
12
2

Предложението се приема.
Добре, прочитам наново Дневния ред. Има ли смисъл всички останали точки?
1.Учредяване на търговско дружество „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО” ЕООД.
2.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 г.
Добре, колеги, който е съгласен с така предложения Дневен ред, всички останали
точки си запазват местата, моля да гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

21
3
4

Един глас отново се губи. Прегласуваме наново.
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

21
3
5

Така, излизат сметките. Имаме гласуван Дневен ред, в който сменихме местата на първа и
втора точка.
Преминаваме към работа по първа точка от Дневния ред.
1.Учредяване на търговско дружество „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО” ЕООД.
Становище по тази точка имат всички комисии, така че давам думата на Председателя
на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
Нашата комисия проведе редовно заседание на 23-ти, вторник в 12 часа в пълен
състав. Участие в заседанието взеха и представители на общинска администрация. С пет
гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и комисията не подкрепя предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание на 23 от 13.30 часа, в пълен състав,
присъствали 5 члена с три гласа ЗА и два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя проекта за
решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия на редовно заседание на 23.07 от 16 часа заседава в пълен състав – .
С три гласа ЗА и два 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 два гласа ЗА, два гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и
един ПРОТИВ не подкрепя проекта за решение да стане решение. Благодаря!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник
Нашата комисия заседава вчера в пълен състав в 11.30 часа. И с три гласа ЗА и два
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепяме проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, г-н Станчев.
Така, колеги да зачета проекта за решение по тази точка, след което продъжаваме по
същество обсъждането на точката:
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 9 от ЗМСМА , чл.113, чл. 117, чл. 147
и чл. 137 от Търговския закон, и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за упражняване на
правата на собственост на Община Попово в търговски дружества с общинско участие в
капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска
цел, предлагам Общински съвет Попово да вземе следното:
Р Е Ш Е Н И E:
1.Образува Еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование
„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.
Попово, ул. „България” № 223.
2. Определя предмет на дейност на дружеството: Автомобилни и пътнически превози
в страната и чужбина, поддържане и ремонт на транспортни средства, товаро – разтоварна и
спедиторска дейност, отдаване под наем на МПС, покупко – продажба на транспортна
техника и други дейности позволени от закона.
3. Срок на дейност: Дружеството се създава за неопределен срок.
4. Капитал: Капиталът на дружеството е 120 000,00 лв. /сто и двадесет хиляди лева/,
разпределен 12 000 /дванадесет хиляди/ дяла, всеки един с номинална стойност 10 /десет/
лева.
5. Едноличен собственик на капитала е Община Попово, чиито правомощия се
осъществяват от Общински съвет Попово.
6. Приема учредителен акт на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО” ЕООД.

7. Избира за управител на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО” ЕООД Добрин
Калинов Добрев, ЕГН: ********** за срок до провеждането на конкурс по реда на Наредбата
за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Попово в
търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански
дружества и в сдружения с нестопанска цел.
8. Определя възнаграждение на управителя на дружеството в размер на 1200 /хиляда и
двеста/ лв. Разходите за възнаграждение и полагащите се осигурителни вноски са за сметка
на Дружеството.
9. Възлага на управителя на „ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО“ ЕООД ГР.
ПОПОВО да извърши необходимите правни и фактически действия за вписване на
дружеството в Търговския регистър на Агенция по вписванията при стриктно спазване
сроковете, разпоредени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел.
Имате думата колеги. Това е проекта. Имате думата за коментари. Заповядайте г-н
Кьосев, Вие сте.
Румен Кьосев – общински съветник
Вероятно тази докладна е внесена преди, доколкото разбирам и то с радост, до
колкото разбирам транспортните проблеми на общината са решени. Тогава се поставя
въпроса необходимо ли е да създаваме такова дружество, в което да хвърлим маса пари.
Само капитала на дружеството е 120 хиляди лева, но предполагам, всъщност аз бих искал да
попитам някой експерт предполагам се е занимал с въпроса относно икономическата
обосновка на бъдещото търговско дружество – ще има ли приходи това търговско дружество,
ще бъде ли на загуба, как ще функционира? Виждаме в предмета на дейност доста разширена
спедиторска дейност, включително и отдаване под наем на МПС-та, транспорт в страната и
чужбина, до къде точно ще се ограничи дейността на това търговско дружество след като
идеята в мотивите е, че следва да се реши транспортните проблеми на общината. Та, нужни
ли е да харчим тези пари включително и за един управител, предполагам, че освен управител
ще има и друг персонал към настоящия момент, когато проблемите са до колкото разбирам и
похвална е за общинската администрация, че са решени към настоящия момент.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Разбрах, г-н Кьосев, разбрахме същността на въпроса. Надявам се, че ще Ви бъде
отговорено. Други въпроси? Други въпроси по докладната, при условие, че я прехвърлихме
като първа точка, а актуализацията на бюджета оставихме назад би следвало да има голям
интерес към тази точка, така че предполагам, че трябва да има и други въпроси. Виждам, че
има въпроси от присъстващите, обаче аз предлагам да изкоментираме тук в Общинския
съвет, след което ще дам думата и на Вас. Има ли други въпроси от общински съветници?
Да, заповядайте г-н Георгиев.
Евгений Георгиев – общински съветник
Аз ще взема отношение по тази докладна записка, тъй като смятам, че е резонно
Общината най-после да си направи дружество, което да отговаря на интересите на
гражданите в тази община. Какво имам на предвид. До сега използвахме частни фирми, с
които се сключваха договори, вярно има линии, които не отговарят за попълване капацитета
на автобусите и по този начин са губещи, но аз смятам, че ще дойде момента, когато
общината да реши тоя проблем като състави свое дружество и упражнява контрол върху това
дружество. Какво имам пред вид. Първо по тоя начин ще се задоволят интересите най-вече
на гражданите по населените места. Не е тайна и тука има и кметовете ще че подкрепят, че
10-15 минути преди да пристигне автобуса в дадено населено място от това населено място
се изнасят от 5 до 7,8 коли, може би от села и повече към града. Мисля, че по този начин и
кметовете ще бъдат заангажирани по села да подкрепят идеята за това дружество и най-вече
ОбС ще може да упражнява контрол върху разходите.

Другото, което искам да кажа е много важно за опазване на околната среда. Нима
Попово е по-различно от Варна и Бургас и другите градове, където са закупени електрически
микробуси по дадени програми за развитие на регионите. Тези пари се отпускат от ЕС. Има
микробуси с 10, 12, 15, 20 места, където екологията в нашата община ще се запази и
общината ще може да разполага с тези автобуси. Мисля, че сега е момента, където ние да се
включим за закупуване на тези микробуси. По тоя начин ще спестим разходи за бензин и за
дизел. А електричеството знаете и сега в момента в нашата страна и бошуват други зарази,
смятам, че трябва да обърнем внимание и на екологията. Мисля, че е дошло време вече
нашата община да стане по-привлекателна. Нима гражданите на столицата в Младост могат
да ползват тези електрически микробуси, знаете има Младост 1,2,3,4 до 8, също така
Модерно предградие, защо и Попово не могат да ползват по тоя начин дружеството, което
ще се осъществи в нашата община и което ще се регистрира да може да ползва за селата.
Мисля, че капацитета на акомулаторите, които могат да стигнат е в порядъка до 200-300 км.
Така, че е достатъчно за обхващането на населените места и заради това аз подкрепям
организирането на това предприятие от общинска администрация и общинско дружество, с
което и гражданите по селата хем ще могат да контролират това нещо, хем ще бъдат
обезпечени с транспорт до центъра на общината. Благодаря за вниманието.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Георгиев. Други желаещи да се изкажат или да зададат въпроси?
Няма. Добре, аз очаквах повече интерес към тази точка. Има един въпрос, тогава давам
думата на д.-р Веселинов за отговор.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово
Уважаеми дами и господа общински съветници, господин Председател, колеги
кметове, факт е, че на територията на общината след обществена поръчка за обществен
превоз не се яви нито един превозвач, който да кандидатства и след удължаване на срока
отново Общината изпадна в ситуация да няма превозвач обслужващ транспортните схеми,
приети от Вас като общински съветници. Създаде се напрежение в Общината. Колегите
кметове най-добре знаят за това напрежение и искането на хората да се възстановят линиите.
Общинската администрация нямаше полезен ход. Проведох многократни срещи с превозвачи
от Русе, от Разград, от Търговище. Успях да подпиша с Алка тур договор само за обслужване
на линията Попово – Търговище. Аз тука пред Вас не искам да коментирам дали тези
транспортни фирми имат или нямат интерес, но съм убеден, че с намаляване на населението
и с ограничаване на пътникопотока фирмите губят финансов ресурс. Все по-трудно става и
окомплектоването с кадри, говоря за шофьори на тези фирми. Проведох разговор с
Мелтемова, председателката идва даже тука, на Съюза на обществените превозвачи в
страната се оказва в подобна ситуация. Субсидиите, които държавата отпуска за сега не са
достатъчни и много от, аз благодаря на д-р Георгиев, че цитира големите градове, но да не се
сравняваме с Бургас, със София, видяхте какво се получи и в Пловдив, но говорих с колеги
от Сливен – Стефан Радев, Таня Христова от Габрово, положението не е по-различно и те са
намерили най-точния път да регистрират и при тях работят общински предприятия. В
Пловдив, показа, че частния предприемач, когато няма интерес създава проблеми на
общината, а от там и на гражданите, факт беше със спиране и там на линиите. Единственото,
което Общината може да предложи и аз благодаря на кметовете, които събраха подписи и
застанаха зад тази идея с искането да възстановим, да върнем отново транспортната
общинска фирма, която разбира се при невъзможност на превозвачи да подпишат и
обслужват транспортната схема на общината да активираме тази транспортна фирма.
Г-н Кьосев каза, че въпроса е решен. Г-н Кьосев, много трудно постигнахме договорка
и аз благодаря на ръководството на „Метеор“, че все пак влезе в тези преговори и трябваше
взаимно да направим отстъпки, но договора е подписан така, че всеки момент може да се
прекрати. Да, такова беше искането от тях – в едноседмичен срок да прекратят договора. И
договора е подписан до края на годината. Ние изпадаме в една неизвестност всеки момент да
се създаде това напрежение и да няма обществен транспорт. Сигурно, връщам се на този

въпрос, безнес интереса сега е малък. Такива са ми разговорите и с Русе превозвачите вземат
фирма КРИСТАЛ линията, тъй като в Иваново, Сваленик се създава напрежение, кметовете
от там ми звънят. Да вземат линията Русе – Попово. С фирма Янакиев Разград съм пред
подписване на договор, но тези договори ги подписваме за няколко до два месеца, за да
видят какъв е ефекта, какви са постъпленията и какъв е икономическия смисъл тези
превозвачи да вървят по тази линия. Сигурно ОбС следващия ще трябва да гласува или
общинска субсидия дали 50, дали лев на км за да покрие загубите на евентуални фирми или
правил съм сметка – това е 6 хиляди, 6 хиляди и петстотин лева на месец според километрите
вътре в общината, или да издържаме общинска фирма, която за сега навсякъде реализират
загуби. В Габрово е 600 хиляди на година. Хайде ние да кажем загуба да реализираме помалко – до 300 хиляди, но това ще бъде решение по-нататък на общинските съветници. Тази
фирма, която предлагам в момента, аз съм спокоен все пак, защото има договор, който може
би ще се изпълнява до края на годината, но тази фирма трябва да извърши процедура по
регистрация, след това при МТ тече един срок може би повече от месец, когато се лицензира
тази фирма и се лицензират автобусите или микробусите. Ние отпаднали автобуси от
образованието вече имаме 6. Така, че при лицензирана фирма, която има всички документи и
невъзможност на други превозвачи да извършват тази дейност можем веднага да активираме
и да не чакаме 10,20,30 дни както до сега, а пък и очертаващия се летен период и изборна
кампания много трудно ще ни бъде на общинската администрация да искаме Вашето
разрешение за регистриране на такава фирма. Инж. Божанова, може да Ви каже за този
капитал. Имаше такива въпроси – ама ние сега ще извадим парите и ще почнем да ги харчим.
Ами не е верно, фирмата ще я сложим на трупчета. Тя ще седи с готов лицензиран документ
и ще бъде активирана само при нужда. Да се надяваме, че няма да стигнем до там. За това
съм внесъл тази докладна, не искам от мен да отпадне отговорността, но Ви казвам, че ако
такава фирма няма и не я регистрираме и не я лицензираме в бъдеше ние сме пред
неизвестност. Имам за сега коректния отговор и уверение, че фирмата МЕТЕОР ще
изпълнява тази транспортна схема, но до края на годината. Те също си имат своя интерес.
Подготвяме документи и обявяваме обществена поръчка, която ще излезе на 3-ти септември
за превоз на учениците. Аз мисля, че ученическите превози са един добър приход за тези
фирми, но ако се появят много участници и фирмите, които са на територията на общината и
фирма МЕТЕОР не успеят да вземат автобусни превози на учениците, тогава какъв ще е
интереса на тази фирма да извършва социалната дейност на общината.Защото трябва да си
признаем, че това вече е социална дейност. И социалната дейност винаги се плаща. И
целта на превозвача е не да извършва социална дейност на Община Попово. Това ме принуди
да внеса докладна за общинско транспортно предприятие. Избора и решението са Ваши.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на д-р Веселинов. Мисля, че стана ясно какъв е смисъла. Има ли други
въпроси или от присъстващите кмета на Ковачевец искаше да зададе някакъв въпрос.
Николай Димитров – Кмет на с. Ковачевец
Аз нямам въпрос, просто искам да допълня, че Кметовете и Кметските наместници в
общината са тук, точно за това, защото напрежението започна да ескалира и хората питат,
задават въпроси към нас и ние нямаме отговори какво се случва с транспортната схема и с
транспорта, който обслужва селата. За това сме внесли заявление на 11.07.2019 г. под №
1025-4 към Кмета на Община Попово д-р Л. Веселинов за образуването на общинско
предприятие за обществен превоз. Защото се напарихме с така съществуващите частници.
Всеки може едностранно, в което си време поиска да си прекрати договора и не носи никаква
отговорност за това. Първо, автобусите, които преминават, те не вървят в това време на
пътникопотока. Не може един автобус минавайки през селата да минава през 9.30 и да идва
10-10.30 в града. Хората намират начини и превози и каквото и да искаме да направим
кметовете не можем да спрем хората да се извозват в града. Затова заявяваме да вземете
правилното решение да се удовлетворят нуждите на живеещите по селата в община град
Попово. Всички кметове и кметски наместници заставаме зад това заявление, което сме

внесли. Благодаря Ви много, мисля, че ще си отидем от тук и ще дадем положителен отговор
на жителите на населените места.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на кмета на Ковачевец. Колеги, имате ли други въпроси. Коментари на
докладната. Чухте становището на общината, на общинска администрация, чухте
становището на кметовете и кметските наместници на селата от Община Попово,
необходимостта от съществуването на такова предприятие. Имате ли други въпроси, нещо
неизяснено, при условие, че по комисиите има доста гласували „против“ има ли други неща,
които бихте попитали? Не виждам. Добре, в такъв случай преминаваме към гласуване по
тази точка. Гласуването по тази точка е поименно.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов

ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

ПРОТИВ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ПРОТИВ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПРОТИВ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ПРОТИВ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

-

14
6
9

С този резултат не се приема предложението за създаване на общинско дружество
„ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ПОПОВО” ЕООД.

Давам думата на д-р Веселинов.
Д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово
Колеги кметове, уважаеми съграждани, видяхте какво се получи по гласуването. От
мен отпада отговорността, ако от тук нататък няма обществен транспорт. Колеги кметове,
обяснете това на Вашите съграждани по селата. ГЕРБ просто гласуваха „ВЪЗЪРЖАЛИ СЕ“
и „ПРОТИВ“. Кой има интерес предизборно да се създава напрежение, ако няма превози до и
по време на изборите сами можете да си отговорите. Благодаря Ви!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, Вие гласувахте как, не се чува, моля на микрофона.
Костадин Димитров – общински съветник
….който вот не е нито емоционален, нито политически, нито има някаква връзка с
господата от ГЕРБ. Значи това нещо, което Вие ни предлагате е абсолютно несериозно –
Учредителен акт да създадем една фирма. Кой до сега направи някакъв икономически
анализ, кой ни уведоми нас тук общинските съветници да каже – да, има сериозен проблем с
транспорта. Ние чуваме от всички хора, които живеят тука в общината, че има проблем с
транспорта. Кой ни каза, ние чуваме, не ние разбираме от, не искам да влизаме в диалог, кой
тука на общинските съветници, не не, то не е, искате ли да чуете какво ще Ви кажа?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Искам да има някакъв ред в общината.
Николай Димитров – кмет на село Ковачевец
Като ходите да ядете агнета по язовирите, яжте ги, обаче оставете си политическите
сплетни там. Тук като влезете в тая зала за законодателство, избирайте най-правилното ……
Присъстващите говорят и се надвикват един през друг.
Костадин Димитров – общински съветник
И все пак искам хората да чуят, кой внесе тук докладна в ОбС и ни уведоми
общинските съветници? Да, тази линия примерно Баба Тонка – Попово е губеща примерно
1000 лева, тази линия другата е губеща еди колко си, фирмата, която извършва този
транспорт губи на месец еди колко си пари, кой го направи това нещо? Ние слушаме,
кметовете ни казват, че няма транспорт, хората ни казват, че няма транспорт и никой не ни
уведомява. И в един момент ни представят един учредителен акт. Слушах много добре г-н
Георгиев, слушах много добре г-н Веселинов, слушах много добре всички, които се изказаха.
Кой ми каза на мене с колко пари ще загробим общината ние сега? Г-н Веселинов каза
някъде фирмата губела на месец 6 000 лева, много добре слушах, върнете записа. Обаче
фирмата в Габрово губела 600 хиляди лева, ние няма да губим 600, ние ще губим 300 000
лева – на какво прилича това нещо? Мога да Ви кажа, че до този момент на сесията аз щях да
гласувам ЗА тази фирма, да се създаде, защото това е за хората. И в един момент се дават
едни параметри, на които аз сам не мога да си дам решение, аз сам не мога да си отговоря.
Как да реша как да гласувам, кажете ми? Значи 6 000 на месец – за година 70 000 лева, и в
един момент ми казват 300 000 лева. В един момент ми казват 1200 лева заплата на
управителя. Какво значи това нещо, ами и като сложите осигуровки и това, станаха 2 000
лева. Само заплатата на този човек прави 2000 лева на месец и ние веднага загробваме
общината. Поне, ако са 6 000 лева да ни представят едно разумно решение и ние ще го
гласуваме и ще плащаме загубите на фирмата, които ще бъдат многократно по-малки от
колкото да регистрираме това нещо. Това е изключително политическо решение,
предизборно, необмислено по никакъв начин и сега дайте общинските съветници виновни.
Ама извинявайте, каквото искате да си мислите за мене, аз преди всичко мисля така
абсолютно разумно и мисля за хората. Да бяхте подготвили някакъв анализ администрацията
и да ми кажете таз линия толкова лева, таз линия толкова лева и да го решим ний, щото ний
ще го решим. И сега в един момент ще скочат, да ъъъъъъ, всички кметове и ще кажат вижте
се Вие общинските съветници сте лоши. Не сме лоши, искаме разумно предложение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Не искам да влизаме в полемика, г-н Димитров, обърнете се насам, говорим в момента
в Общинския съвет.
Костадин Димитров – общински съветник
Това е абсолютно безсмислено, което го правите. Аз Ви казвам, дайте ми докладната,
която беше в ОбС, която сме обсъждали, че линията е губеща, че тая, която фирма се е
отказала от това, никой не го обсъжда това нещо, ние слушаме приказки по улиците.
Покажете ми докладната, който като стана големия проблем с пътниците, дайте ми
докладната, дайте да видим какво решение сме вземали?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Кой смятате, че трябва да Ви даде този анализ? Фирмата си е направила анализ и каза
– прекратяваме договора със всичките неустойки, които има. Какво повече от това? Какъв
анализ повече от това?
Общинските съветници говорят един през друг, не на микрофон.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Всеки търси някакво решение на въпроса, а ние в момента отрекохме някакво
решение. Дайте решение на въпроса. Добре, прекратяваме дебатите. Не си водете разговори
по между си. Колеги, нека за да чуваме какво казвате, да бъде пред всички. Опитвам се да
кажа, че който поиска думата, ще я дам, г-н Димитров, Вие сте.
Костадин Димитров – общински съветник
И накрая искам да задам въпроса защо премълчахте пред ОбС това нещо, което се е
случвало до сега и в един момент ще ми представяте някакъв вариант на решение след
толкова време? Защо до сега мълчахте, защо до сега аз няма тука нито един документ, в
който да видя, че наистина има сериозен проблем в Общината. Говоря с тоя, говоря с другия
кмет, говоря с някои хора, да няма транспорт, ама ще има, ама утре може да има, ама
фирмата незнам си какво.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря Ви, Димитър Кънев има думата.
Димитър Кънев – общински съветник
Значи, аз ще обясня своя отрицателен вот. В последните две сесии ние наблюдаваме
едни точки, които са чисто популистки и чисто предизборни. Значи, добре, има проблем, но
тази докладна когато е внесена имаше наистина проблем. В последствие медиите ни
проглушиха, че Кмета на Община Попово е решил проблема. Подписал е договори с тази,
тази и тази фирма. И днеска ние чухме, че трябва да създадеме фирма, която да стои на
трупчета, един управител да взема 1200 лева заплата и да я активираме, ако евентуално има
някакъв проблем. Обаче, на нас не ни казаха, че по европейските изисквания тя не може да
прави превози до Разград и до Търговище, тя може да прави превози само тук в Общината и
колегата Димитров е прав като казва, че ние не виждаме икономически анализ за губещите
линии и с тези губещи линии дали няма да спестим едни пари, които, ако даваме на и ги
заложим в една обществена поръчка дали няма да се явят фирми други, и без да се чудиме
как, защото ние създавайти такава фирма нали трябва да назначим хора, които трябва да
поддържат, нали трябва да си купим автобуси, а този опит го имаме от преди 20 години,
когато видяхме, че фирмата не потръгна и я фалирахме и я закрихме. Значи ние не правим
обстоен анализ на ситуацията, какъв е пътникопотока, какво се случва, казват ни, че фирмата
едностранно прекратила договора МЕТЕОР. В един момент фирмата решава да, след
разговори с д-р Веселинов, фирмата започва и точно тогава, когато са проведени разговорите
и е подписан договора вече тази докладна не е реална и няма смисъл от нея да държим една
фирма на трупчета, да блокираме едни 120 000 лева дялов капитал. Много ни е богата
общината, за да можем да си позволим 120 000 лева и фирма на трупчета, което за мен не е
нормално. За това гласувах против. А, не че не искам да решим проблемите. После, има
избори след два месеца. Новото ръководство – дали ще бъде новото –старо, или съвсем ново
ръководство нека да си направи един обстоен анализ, да види каква е ситуацията в общината,
пътникопотока и да си решат проблема. Дали ще бъде с общинска фирма, която ние ще я

дотираме, дали ще бъде с дотиране на фирма, която по ЗОП е спечелила обществена поръчка,
има начини да се реши проблема. Но така без нищо, ето и актуализацията на бюджета както
се предлага, затова поисках да разменим точките, защото не беше нормално първо да бъде
актуализация на бюджета, след това да създаваме това дружество. За това поисках това
нещо, за да проведем този дебат и във втора точка вече да видиме какво ще правиме.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, разбрахме. Благодаря г-н Димитров. Радияна Георгиева има думата.
Радияна Георгиева – общински съветник
Аз гласувах „Въздържал се“ и ще обясня защо, въпреки че нямам право на така.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, нямате право на това, но ние искаме да чуем всички гледни точки, не да спазваме
формално..
Радияна Георгиева – общински съветник
Аз бих искала да се създаде едно предприятие, което да работи. Не да стои на
трупчета, което да функционира, да решава проблемите на кметовете на населените места, на
населението, много от Вас ме познават лично, знаят, че аз също живея на село, моето
семейство също до някъде също беше засегнато от този проблем. Тук идеята е направена да
направим нещо предизборно и популистко както каза колегата Кънев. Нас толкова време
никой не ни събра нито за извънредна сесия, защото бих казала, че проблема с транспорта в
общината беше извънреден, беше форсмажорен и беше изключително значим за всички хора
в населените места. Нас, никой не ни събра тук, никой не Ви събра Вас, освен за дежурната
Ви месечна среща на кмета, която се случи само в малко по-различно време. И съм сигурна
без да съм присъствала на тази среща, че Вас никой не Ви попита – „Как да решим въпроса
?“. Вас Ви изслушаха и тука Ви представиха едно готово решение, в което Ви убедиха,
убедиха Ви защото Вие искате във Вашите населени места да няма проблеми, искате хората
да са добре, съответно да не ругаят и Вас и Общината, но никой не Ви попита как да решим
проблема, никой не събра и нас да попита как да решим проблема. Тук ни бе представено
едно решение, взето от незнайно кого за регистрирането на едно предприятие. Колегата
Костадин Димитров е прав, че тук ние не видяхме икономически анализ, никаква обосновка.
Ще направим едно предприятие на трупчета. Извинете, но наистина това е несериозно.
Наистина изключително несериозно и мисля, че между Вас и нас има изключително умни,
кадърни хора, които могат да дадат своите предложения и от всички направени предложения
да вземем едно ефективно решение всички заедно. Не, някой решил тук от Общината
представа нямам кой, не визирам никого. Съгласете се, не, не се съгласете, просто разсъдете,
аз това, което казах е правилно или не. Аз мисля, че трябва да има повече съвместна работа
между кметовете на населените места, Общински съвет и общинска администрация. Тук на
нас ни се предлагат едни готови решения, за които ние просто трябва да вдигаме ръка. Аз,
уважавам себе си, уважавам и колегите си и не мисля, че съм машина, която да и натискат
копчето. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, благодаря. Г-н Димитров, изказахте се, г-н Гецов има думата.
Гецо Гецов – общински съветник
Аз най-напред ще кажа, че съм възмутен от поведението на кмета на с. Ковачевец,
който каза, че виждате ли, когато искал, този който е сключил договора за превозите си го
развалял. Аз не знам, сигурно той не е виждал договор, но в тези договори има клаузи, които
задължават двете страни и те се договарят предварително кога и при какви условия какви
неустойки има по договора. По тоя въпрос така. Защо гласувах против. Наистина на нас ни се
представи една докладна записка и на комисията никой не можа аргументирано с един
задълбочен икономически анализ да докаже, че съществуването на тази фирма, това
дружество с ограничена отговорност, което искаме да създадем „Пътнически превози“ ще
бъде, обективно ще решава проблемите. Само един факт ще посоча, знае ли някой каква е
таксата за влизане и излизане от Автогарата. Не знае, и кметовете не знаят. 5 лева на влизане,

5 лева на излизане. Ние ще създадем това предприятие, което няма автогара, ще ползваме
автогарата и ако някой си беше направил труда да направи този анализ щеше да види, че
средствата, които ще дадем за да влизат тези автобуси и микробуси в автогарата ние можем
да ги дадем под формата на субсидии и както беше намерен общ език преди да бъде, след
като ни беше предадена докладната записка, намерен беше общ език и договора беше
продължен до края на годината. Така, че нещата наистина когато се готвят документи, когато
се внася нещо нека да бъде така добре аргументирано з0а това, че са дошли тук кметовете на
населените места те са прави, защото тях ги избират, зад тях стоят избиратели, но и нас също
ни избират избиратели и ние защитаваме техните интереси. На мен не ми е безразлично как
ще се вадят пари от бюджета на общината и как ще се изразходват. Ей това е истината,
защото тази фирма ………………./общинският съветник не говори на микрофон/…………..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Гецов, много Ви моля, не влизайте в подробности Благодаря г-н Гецов. Кмета на
Садина искаше думата. Заповядайте.
Хриска Тодорова – кмет на с. Садина
В Садина ме очакват с отговор дали ще има автобуси. Въпроса не е решен, чух, че се
изрази, че въпроса е решен. Значи, аз съм възмутена от днескашното заседание от първата
точка, защото по селата не остана нито една социална дейност. Всички дейности се
централизираха в общината и превоз като няма, никой за мен според нас не си е задал този
въпрос. Каква е ролята на постоянните комисии. Въпроса ми е към председателите на
постоянните комисии. Само със ЗА, ПРОТИВ и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. Добре, коя комисия
трябва да приеме, значи във всички комисии се разглеждат отделно въпросите и ЗА,
ПРОТИВ и това е. Ами, кой дойде при Кметове или при избиратели да попитат каква им е
нуждата, освен общинската администрация? Според мен прави сте и за икономическите
анализи, ами добре стопирайте тази докладна, дайте предложение сесията да не бъде днеска,
да бъде утре, но излезте с едно решение за социалната политика на тия хора. Значи, оставете
политическите игри, това си е игри. И уважаеми г-н Гецов, обидих се със селското събрание.
Всички идвате на селски събрания и всички събрания Вие тук общинските съветници ги
ръководите по Ваш начин, по Ваш, да не казвам как, с обиди към кметове. Виждате
обстановката каква е в държавата, да чувате сутрин рано да гърмят пушки да се бият прасета,
това е извън точката. Но всички въпроси бият нас кметовете, а същите ние избираме и Вас.
Аз не видях един общински съветник да ме попита какво и как. Извинявай г-н Костадин
Димитров – жител на с. Садина, като си чул проблемите, като съветник нямаш ли право да
внесеш докладна, че има проблеми в общината, а чакаш на готово някой да ти даде
информация. Съжалявам, не искам нито ръкопляскания, нито…, искам от тук да си тръгна с
взето решение, това Да или Не, не е решение, променете решението, тази точка да се реши
утре, вдруги ден на извънредно заседание. Разбира се, какво е това ДА, НЕ и ВЪЗДЪРЖАЛ
СЕ – срам.
Гецо Гецов – общински съветник
Дайте ми думата г-н Председател, защото тя ……
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Заповядайте само за минута.
Гецо Гецов – общински съветник
Вижте госпожо, аз казах, ние не се намираме на общоселско събрание, а се намираме
в Общинския съвет, в който има ред. Това съм имал на предвид. Тука ръководи всичко
председателя на ОбС, поискахте думата, даде Ви я. Какво искате повече, защото Вие
присъстващите тута кметове и кметски съветници това искате да направите, да упражните
натиск върху тези хора, които са в тази зала и разумното решение те го взеха каквото трябва.
Вие не сте човека, който ще кажа как да гласувам аз, как да гласува еди кой си.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, не влизайте в полемика г-н Гецов, отговорете. Аз не искам да влизаме в
полемика, в момента водим лични разговори.

Гецо Гецов – общински съветник
Ами да, защото ме засегна и каза, че съм използвал израза общоселско събрание, да
затова го използвам, защото казах, това е заседание на ОбС и тук реда го въвежда
председателя, а не някой дошъл от вънка.
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Председател, имам предложение да продължим по Дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, предложение само, не изказване. Процедурно.
Костадин Димитров – общински съветник
За да покажем на хората, че действително ние живеем с проблемите и искаме да им ги
решим, но да ги решим по такъв един качествен начин, а не с някаква докладна, с която
трябва да отредим някакво какво беше дружество. Това дружество не решава този проблем.
Аз предлагам на тази сесия сега да назначите дата през август месец и да не ни обяснявате,
че август месец е на отпуските и там разни други неща и да ни представите може и
единствена точка да е, която де реши този проблем. А не да ми представяте едно учредяване
на едно дружество, което със сигурност няма да реши този проблем, аз съм убеден. И
другото което е, аз наистина живея в Садина и съм сигурен, че в Садина никой не чака да
види дали ще учредим дружеството, хората искат транспорт и не мога да разбера защо така
всички кметове изопачават нещата, аз не им се сърдя, нито на кмета на Ковачевец, нито на
кмета на Садина. Предложението ми е следното – август месец насрочвате дата за
извънредно заседание и разглеждаме този въпрос – транспорта..
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме ли друго предложение за решение на въпроса? Ще назнача заседание ако имаме
конкретно решаване на въпроса. Вие трябва да внесете докладна, за да може да разглеждаме
нещо конкретно, защото иначе заседание се провежда на тема, ние в момента темата трябва да
има решение на въпроса.
Костадин Димитров – общински съветник
Страшно съжалявам, кажете ми кога да внеса докладна.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Внесете когато е възможно, в момента, в който внесете докладна, аз ще събера
председателския съвет и ще решим кога можем да я разгледаме.
Костадин Димитров – общински съветник
Кой ще я реши?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Председателсия съвет, това е по ЗМСМА.
Костадин Димитров – общински съветник
Добре, аз правя предложение сега, в момента правя предложение. Искам да го
поставите на гласуване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението Ви е теоритично, не мога да го поставя на гласуване, защото нямате
решение на въпроса. Ние няма да се съберем само за да говорим както правим в момента. Ще
говорим празни приказки, ако нямате конкретно предложение.
Костадин Димитров – общински съветник
Добре, съгласен съм.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Заповядайте.
Георги Тиханов Георгиев – кмет на с. Паламарца
Познавам почти 90 % от хората, които са тук в залата. Приятел съм с всеки един от
тях. Не е въпроса да се караме помежду си, въпроса е много сложен. Фирма МЕТЕОР, която
ползваме втори път прави гафове с спирането и пускането. Веднъж ще има, веднъж няма да
има. От всичко това страдат най-много възрастните хора и ние кметовете го изпитваме наймного на гърба си. Сутрин застават на спирката с по една рецепта в ръката и питат кога ще

има автобус за да могат да дойдат да си вземат лекарствата. Засегнат е града, града не го
чувства в транспортно отношение, но аптеките са празни, защото от селата няма как да
дойдат хората да си вземат рецептите. Нямат с какво да дойдат до болницата, която ползват.
Не е въпроса да се караме, трябва да се вземе решение за доброто на общината. Сега, кой се е
въздържал, кой против, но фирма МЕТЕОР вече два пъти ни прави сечено и два пъти
страдаме от това. Дали ще дадем каква субсидия, утре ще започнат да ни изнудват за друга
субсидия, за по-голяма. Това е. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на кмета на Паламарца. Има ли други предложения? Г-н Дончев.
Дончо Дончев – общински съветник
Аз искам да попитам г-н Костадинов. Г-н Костадинов, Вие кога си вземахте
докладните, Димитров, извинявайте. Вие кога си вземахте докладните за общинския съвет и
за разглеждането на тази точка, за която имахме комисия вчера в 16 часа. Кога? Кога, че не
Ви стана ясно, че има проблем на територията на община Попово, и че има проблем с
обществения транспорт. На тази комисия, на която аз съм председател, попитах има ли
въпроси, общинска администрация беше там, кого попитахте Вие?
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Георгиев, този човек ще ни се кара ли тука2
Дончо Дончев – общински съветник
Че говорите пред всички, че не знаете какъв проблем има и че няма такава обосновка,
защо
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Той се изказва в момента, не знам дали се кара, но задава въпроси.
Дончо Дончев – общински съветник
……..Вие не знаете нищо и се опитвате да кажете, че не знаете нищо. Аз бях свидетел кога
си взехте докладните – вчера в 4 часа. В момента има много сериозен проблем на
територията на Община Попово с извозването на хората до населените места. Община
Попово предлага решение за създаване на „пътнически превози“, което да гарантира
сигурността на тези хора. Тези хора не са дошли тук защото им е хубаво, дошли са тук,
защото са притиснати от обстоятелствата и от това, че няма как да бъдат извозвани техните
съселяни. Община Попово излиза с такова решение, Вие гласувате ПРОТИВ и се опитвате да
се оправдавате тук пред всички, че едва ли не …
Димитър Димитров – общински съветник
Какво прави г-н Дончев, бе г-н Георгиев, какво е това чудо2
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В момента всички сме …………..г-н Гецов, това се отнася и за Вас, защото Вие
казвахте кой ръководи заседанието, така ли е? В момента Вие правите реплики
Димитър Димитров – общински съветник
Имам предложение да продължим по дневния ред. Конкретно предложение, ако
трябва го подложете на гласуване, да продължим по дневния ред. Няма какво да се
замисляте, имаме Дневен ред, приет, гласуван, минаваме към втора точка.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
При условие, че всички искат да изразят становище, Вие изразихте вашето, как да
спра другите да изразят своето становище, обяснете ми ? Защото тук въпроса е, че е
прекалено актуална тази тема и ако огранича някого после какво ще стане? Така, че ще
изслушаме всички и ще продължим после по дневния ред. Г-н Станчев иска думата.
Илиян Станчев – общински съветник
Тука чухме доста, доста се говори за финанси, анализи икономически, но ние
забравяме, че има един социален момент и сме ангажирани точно с тези неща към хората,
които са ни избрали. Не знам дали става лоша практика или не, миналата сесия човека,
управителя на Водица Ботълинг дойде с проблема си, човек бизнесмен, ние сме хора, които

действително трябва да помагаме и помагаме за решаване на проблемите. Ето днеска пак ще
си тръгнат разочаровани хора, надявам се това да не стане лоша практика.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Станчев.
Костадин Димитров – общински съветник
Имам право на отговор, тук се говориха разни неща.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В рамките на една минутка. Да така е. Но вижте какво става сега, Г-н Кънев, какво да
направя сега, вижте, той е засегнат, трябва да чуем него, другите искат думата, г-н Петров
иска думата.
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Георгиев, прекратете дебатите. Предложих Ви да прекратите дебатите и да
продължим по дневния ред.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Който е съгласен да прекратим …. Да, г-жо Божанова, заповядайте.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Благодаря г-н Председател, уважаеми дами и господа общински съветници, не знам от
къде да започна. Говорите това не е решение, но предложение няма. Малко ще Ви очертая
фактическата обстановка от гледна точка на нормативни изисквания и законодателство
Димитър Димитров – общински съветник
……………….предложение има……
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Ами, защото имам право.
Димитър Димитров – общински съветник
Предложете пари, с които да дофинансираме ……..
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Хайде да се изслушваме, да кажа.. Значи, мога ли да говоря или ще слушам репликите
на съветниците? Може би те са по-близо до хората, отколкото аз. Аз си стоя в кабинета и
който дойде да се оплаче, от там получавам информацията и може имат повече информация
какво се случва.
Но каква е фактическата обстановка: на 1 април едностранно прекратиха договора без
да имат такова право, имаме право да им усвоим банковата гаранция – до там. От там
нататък ние сме длъжни да обезпечим населението. Има решение на Областния управител до
провеждане на обществена поръчка да се сключи временен договор. Трудно се справихме и с
тази задача. Те, единия път склониха, после пак се отказаха и т.н. Обявихме обществена
поръчка, кандидати - няма. Давам обяснение защо се стигна до това предложение. Обявихме
обществена поръчка – никой не се яви. Времето тече, ние можем директно да възлагаме
превози до догодина 1 април. Повече срок нямаме. Ще обявим още една обществена
поръчка, резултата пак ако е същия, какво правим? Пак казвам за да се регистрира дружество
се изисква време. Не е казано, че капитала ще се изхарчи, такива са изискванията на ТЗ,
имаме право да внесем до 70% . Този капитал е сметнат не случайно, не съм гледала тавана,
има изисквания по Наредбата за лицензиране на Търговското дружество на автобуси. По
отношение на това, което говорите за субсидии на частни дружества, за това казвам да се
запознаете със законодателството, ако не можете, елате питайте има си закони за държавната
помощ, има и друг куп ограничения, няма как само с едно Ваше решение на ОбС Попово да
субсидираме частна фирма. Хайде да ги обмислим тия неща, отворена съм, ако имате
въпроси чисто нормативно и законодателно съм готова да коментираме и да отговорим.
По отношение на икономическа обосновка на частна фирма – няма как да се случи. Не
може общинска администрация да прави финансов анализ и да смята загубите на Търговски
дружества. Там си има изисквания, дават се отчети, защото питахте какви са загубите на
МЕТЕОР – не ги знам.
Димитър Димитров – общински съветник

……………общинският съветник се обажда и не говори на микрофон …………….
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, достатъчно, за трети път няма как да Ви дам думата. Има предложение,
внесено от г-н Кънев за прекратяване на дебатите. Който е съгласен, моля да гласува:
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Предложението се приема.
Приключваме дебатите, г-н Веселинов Ви каза – вървете по селата, обявете какво
стана, това е промяна в решението няма да има.
Преминаваме към втора точка от Дневния ред.
2.Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община Попово за 2019 г.
Сега тук трябва да настъпят промени. Г-жо Божанова, при условие, че в първа точка
не приехме създаване на предприятие в тази точка ще настъпят ли промени? Нужно ли Ви е
време за да обмислите добре има ли някаква друга нужда от промяна в актуализацията или
приемаме само това, че точка 3 отпада.
Димитър Димитров – общински съветник
Е, ние ще имаме предложение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре. В такъв случай преминаваме към разглеждане на 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, нула ПРОТИВ и три ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, комисията не подкрепя
предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и два ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ подкрепя проекта за решение
да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с ири гласа ЗА и два 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 два гласа ЗА, два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ и един ПРОТИВ не подкрепя
проекта да стане решение. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Образование, култура,
вероизповедания, младежта и спорта“
Илиян Станчев - общински съветник

С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка гласи:
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21,
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички“ по бюджета на Община Попово за 2019 г. с 50 000 лв., като сумата
се предоставя на Футболен клуб “Черноломец-1919” гр. Попово;
2. Намалява се Дейност 998 „Резерв”, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 50 000 лв.
3. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2019 година.
Имате думата колеги. Г-н Петров.
Драгомир Петров – общински съветник
Аз имам едно предложение по точката. Направих едно проучване с хора, които се
занимават с футбол в тая група, в която ние ще бъдем и разбрах, че тия средства, които ние
ще гласуваме са недостатъчни. Мисля, че някъде около 70 000 лева ще ни стигнат до
завършване на сезона. Благодаря, това ми е предложението.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз не разбрах предложението какво Ви е.
Драгомир Петров – общински съветник
Да се увеличат на 70 000.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А, от къде ще се вземат?
Драгомир Петров – общински съветник
Ами те отпаднаха 120 хиляди преди малко.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Петров, това е бюджет. Предложението е 50 000 стават 70 000. 70 000 се вземат от
еди къде си!
Димитър Димитров – общински съветник
От дейност 998 „Резерв“ § 00-98.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А имаме ли ги там? Кой да ни каже дали ги имаме?
Драгомир Петров – общински съветник
Г-жа Божанова трябва да каже дали е възможно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами, аз не знам, Вие знаете ли? Значи Вие, сте много по-добри от мене, защото аз не
знам какво има в резерва. Г-жо Божанова, заповядайте, има предложение, на което трябва да
дадем някакъв отговор. 50 000 да станат 70 000.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Да, чух предложението. Ще наруша протокола и няма…
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Кънев, много Ви моля, говорим в момента, дайте да се съсредоточим да работим.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово

Понеже не съм компетентна на тема футбол. Искам да ми обясните какво означава
„сезон“, „ да завършиме сезона“. Кога завършва сезона?За кой сезон говорим2
Драгомир Петров – общински съветник
Значи те са два сезона. Говорим за есенния сезон – до края на годината.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Трябват 70 000. А как ги сметнахте?
Драгомир Петров – общински съветник
Говорих с дружества, значи аз съм от учредителите и няма да мога да гласувам,
просто си давам едно предложение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ама, то, ако няма да гласувате, нямате право и на предложение. Вие в момента не сте
си дали между другото декларация за отвод и ако в момента участвате в обсъждането сте в
конфликт на интереси отвсякъде, ама Вие трябваше предварително да си дадете отвод от
това нещо.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Така, нека да довърша понеже влязохме в диалог, да си довърша предложението
моето.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
В момента няма предложение, аз доколкото разбирам.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
Не, не, искам да си довърша изказването. Нали имах въпрос кога приключва сезона.
Стана ми ясно и моето предложение е следното: остава предложението на общинска
администрация субсидията да е 50 000 лева, както го предлагаме. При възникнала
необходимост след новия ОбС може да се до гласуват още 20. Като видим как вървят
състезанията, футболните срещи и т. н. Не мисля, че е проблем, мисля че на първо време с
тези 50 000 се решава проблема на футбола и кандидатстването във „В“ група мисля беше.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-жо Божанова. Аз до колкото знам, дайте в момента да уточним имаме ли
предложение или нямаме? Заповядайте г-н Тошков.
Никола Тошков - общински съветник
Ако нямаме предложение, аз правя в момента предложение да бъдат увеличени с
20 000 лева. След доброто обяснение на г-жа Божанова мисля, че и двете страни ние като
общински съветници и представителите на футболния клуб ще бъдат удовлетворени.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
От кое, от 50 или от 70?
Никола Тошков - общински съветник
Ако, тя гарантира, че след това може да се осигурят още 20 000 на господата от
футбола. Ако може в момента да увеличим с 20 000 нека го направим. Можем ли в момента
да увеличим с 20 000? Да станат 70 000.
Инж. Милена Божанова – зам. кмет на Община Попово
……………………… зам. кмета не говори на микрофон ………………………
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дончев иска думата.
Дончо Дончев – общински съветник
Мисля, че тук са дошли хората, които се занимават с футбол в Попово, редно е да
чуем и те какво ще кажат. Тези 50 000 лева, които сега искат, аз предлагам сега да им бъдат
дадени. При настъпване на необходимост или след като сте толкова добронамерени ще
гласуваме на следваща сесия допълнително 20 000 лева. Нека да приемем докладната така
както е пусната и нека все пак чуем какво ще кажат хората, които все пак се занимават с
футбол, защото аз все пак не смея да твърдя, че съм голям специалист.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, имате думата.

Костадин Димитров – общински съветник
Набързо само. Слушах много внимателно г-жа Божанова, защото все пак тя е лицето,
което се опита да ни обясни нещо. Тя каза така „аз от футбол нищо не разбирам“. Това го чух
много добре и всички го чухме. Следващото нещо, което каза е – „мисля, че 50 000 са
достатъчни“ Ама не е сигурно това нещо бе, какво мислиш ти. Ама, аз пък мисля, че 100 000
лева са достатъчни и Ви казвам съвсем отговорно, че 50 000 лева аз няма да ги гласувам,
макар, че аз обичам футбола, баща ми е бивш футболист и искам футбола в Попово да бъде
на ниво. Ама какво значи това, аз мисля, че 50 000 ще са достатъчни. Вижте докладната и
после пак общинските съветници виновни. Основанието да, основанието какво е – влезли
там някъде в друга група, повечко разходи, повечко средства, значи съдиите по-скъпи,
разходите за класиране по-скъпи, Добрич, Каварна, какъв беше проблема да представите
една обосновка тука от долу и да кажете – за съдии толкова пари, за пътуване – толкова пари,
толкова ли е трудно да не се чудя аз какво мисли. Г-жа Божанова мислела, че 50000, ами аз
мисля, ч(е 100 000 ще са достатъчни. И после общинските съветници виновни. Не съм
виновен и Ви казвам 50000 лева аз няма да ги гласувам, 100 000 ще гласувам, но 50 няма да
гласувам, защото аз мисля, че 100 000 лева са достатъчни.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, Вие днеска сте много категоричен, че и по масата взехте да биете.
Костадин Димитров – общински съветник
Да, бе така е, така се отнасят с мене и аз по същия начин.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, г-н Димитър Кънев, след това е д-р Георгиев.
Димитър Кънев – общински съветник
Сега, на всички които сме тука и на феновете на „Черноломец“, а съм на 55 години и
така съм върл фен на „Черноломец“, помня го 91-ва година къде беше и как в годините къде
отиде. Сега искаме нещо да направиме добро и наистина да го направиме и за малкото
фенове останали в Попово и за малкото жители останали в Попово и в Общината и да не го
правиме така половинчато както с транспорта, ами да го направим наистина както трябва да
бъде. Във футбола трябват пари и то много пари трябват. На мен само не ми стана ясно, не
беше ли нормално една икономическа обосновка, така както каза и колегата Костадин
Димитров, една икономическа обосновка – какво, как, за къде. Ние, обаче си направихме
труда да попитаме, оказа се, че пътуванията са вече много по-скъпи, съдийството е много поскъпо, таксата за участие в тая североизточна група и т.н. и т. н. и затова в нас излезе това
мнение да помогнем от сега още със 70 000 лева наистина да тръгне тоя футбол както трябва.
А не да видиме как ще тръгнел, ама до изборите да видим едва ли не как ще тръгне, пък
после да го закрием. Значи няма смисъл от това нещо. Или правим нещо, или не го правим.
За мене, аз ще подкрепя 70 000 лева, разбрах от г-жа Божанова, че тя не ни репликира, че
няма пари и не каза – не, не може няма пари, значи явно има пари. Понеже ще ме попитате от
къде да ги таковаме, дейност 998 „Резерв“ § 00-98 да дадем 70 000 лева за поповския футбол.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, благодаря. До колкото знам, г-н Стоименов имате ли подготвен икономически
анализ, защото за тоя прословут икономически анализ всички говорят. Имаме ли готовност
да кажем за какво ни трябват пари, за да можем да влезем във „В“ РФГ. Ако обичате на
микрофона.
Васил Стоименов – председател на УС на ФК „Черноломец 1919“ гр. Попово
Аз преди да започна искам да споделя с две три думи, в продължение на 2 години
това, с което се занимаваме и много добре Драгомир Петров, Илко Станчев и други
общински съветници знаят и са в течение на нещата. И след две години футбол по тия села
Попово успя да се класира на първо място и да придобие правото да участва във „В“
Североизточна футболна група. Ние сме направили един разчет и сме сметнали- има 9
изисквания на Футболния съюз, които ние трябва да спазим. Няма нищо общо с групите, в
които ние играехме в А Областна група. И сме го направили тоя разчет и разчета като крайна

сума излиза 51 880 лева. Тука влизат заплати на треньори, тука искат трима треньори
лицензирани, не всеки може да се занимава с това нещо, премии за футболисти,
възнаграждения, транспорта както казах е 7350. Всички отбори са горе в добруджа и
варненска област. Доктор – 320, охрана, линейката ни искат, аз още не съм приключил
окончателно разговорите – за един футболен мач ни искат 130 лева само за присъствие без
което не можем да участваме. Таксата ни за участие във В група е 2000 лева, таксата за 20
човека картотеки е 300 лева, но тука не включваме разходите на двете юношески формации,
които задължително трябва да участват също задължително към ФК „Черноломец“. Топки,
екипи, има много разходи, медикаменти, има много разходи, ние всичко това сме го
превърнали тука и горивото на футболистите, което се заплаща има 5 човека странични,
които пътуват и ние също им заплащаме разходите. И искам да Ви уверя, ние сме
регистрирани по търговския закон и всеки едни разход, който ние ще изплащаме ще го
изплащаме на базата на граждански договори, фактури, без да има някакви отклонения. Така,
че това е сумата 51880 лева, сметната така, но смятайте, че ще излязат още непредвидени
разходи, ние за първи път участваме и като приключим вече, кога започва полу сезона – на 2
август ние сме във Варна за теглена на жребия. А на 8-ми август се прави регистрацията на
футболните отбори. Това е, ако имате някакви въпроси?
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Кънев, стана ясно, че има икономически анализ и са необходими 51 800 лева би
трябвало да стигнат до края на годината. Ние на какво основание, че някой рекъл, че не
стигат 50 000 да тръгнем да подложим на гласуване 70 000? Имаме направен икономически
анализ по пера, по точки и т. н.
Димитър Кънев – общински съветник
Може ли да отговоря, понеже ме попитахте. Вие чухте от г-н Стоименов, че в момента
се формира отбора. Събират се още играчи. Човекът каза, че ще трябва да им се плаща
гориво, за да идват до тука, те ще идват на тренировки, ще идват на това, ще идват на онова.
Ние в момента сглобяваме, именно от това нещо, ние изходихме да завишиме, добре да не са
70, но поне 60 000 тогава да са, за да стартираме, нещо да направиме. Значи той сам казва, че
до тук са му 52 хиляди близо.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, добре, г-н Дончев.
Дончо Дончев – общински съветник
Благодаря, г-н Председател. Значи чухме анализ, в който се казва, че трябват около
52 000, имаме докладна за 50 000 лева. В момента говорим за актуализация на бюджет за
2019 г. Този полусезон кога приключва? В края на ноември месец. При положение, че имаме
икономическа обосновка за 52 000 лева, аз смятам, че всичко друго, което е над тази сума си
е чист популизъм – аз ще гласувам, ако са 70 или 80, преди малко чухме, че не искат да се
дадат пари за създаване на „Пътнически превози“ Попово, нито една стотинка, за да не се
загробвала общината, а сега ще гласуваме с 20 000 повече. Това не е ли загробване, или за
някои хора 20 000 лева не са много пари. За мен са много пари. Не може при обоснован
икономически анализ и внесена докладна за 50 000 лева, ние да искаме 70 000. Това е чист
популизъм, искам да го знаете всички и основание да не Ви гласуват докладната за 50 000
лева, това е истината. Така направиха и с предходната точка, така направиха и с даването на
1000 лева, защото аргументите им бяха, че икономическия ценз бил. Това е основание е да
завъртят нещата и да не гласуват тези пари. Аз ще гласувам ЗА и ще Ви подкрепя. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Д-р Георгиев.
Д-р Георгиев – общински съветник
Аз подкрепям идеята и още на комисията казах моето мнение и мисля, че докладната
записка е направена, заедно с г-н Стоименов и колектива, който ръководи спорта. Аз
предлагам ние да им дадем начален старт, септември месец ще има сесия, ако възникнат
някакви други средства, с които трябва да се подпомогне клуба и футбола трябва да

съществува в гр. Попово. Защото знаете, май месец ние чествахме 100 години футбол в гр.
Попово и мисля, че не трябва сега да се караме дали ще бъдат 50, 52 дали 70 или 100 хиляди,
ако трябва септември месец ще се гласува, може да потрябват и още повече пари. Защото
нищо не се знае и изискванията са строги и колкото влизаме в по-висока група, изискванията
са по-високи. Така, че не трябва да ги спираме, а трябва сега да им гласуваме тая сума и ако
трябва септември месец допълнително да се субсидират със средства, които им са нужни за в
бъдеще за приключване до ноември месец. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Тошков.
Никола Тошков – общински съветник
Няма да се обърна към г-дата общински съветници, ще се обърна към момчетата.
Момчета, надявам се, да не Ви изникнат разходи неотложни и бързи, ако Ви изникнат, тогава
се сетете, че г-н Дончев Ви спря 20 000, които можехме да Ви дадем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Това сега не беше. Кажете ми какво беше това?
Дончо Дончев – общински съветник
Стига с тази политика бе. Вие не искате да гласувате тия пари. Докажете го.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дончев, г-н Тошков, на двамата Ви налагам някакво наказание. Не знам какво в
момента. Спрете се, дайте да говорим по същество! Искам да водим нормален диалог. Защо
се провокирате по между си и водите такива разговори. Виждам, че всички искаме да го
направим така, че да бъде нормално, да бъде в полза на общината, ама трябва да има някаква
граница.
Димитър Кънев – общински съветник
Г-н Георгиев, ние направихме предложение за 70 000 лева. Вие трябва да го
подложите на гласуване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, знам. В момента съм в тази процедура и в тази хипотеза. Прекратяваме и подлагам
на гласуване предложението за 70 000 лева като…… моля, заповядай г-н Станчев.
Илиян Станчев – общински съветник
Искам да се изкажа като Председател на ПК по Образование,вероизповедания,
младежта и спорта. Аз, тези добри думи, които се говорят за футбола могат само да ме
радват, обаче искам да кажа и аз едно мнение и становище. Имаме одобрението на г-жа
Божанова, че евентуално винаги може да се дофинансира с още 20 000 лева, което е много
добре. Мисля, че тези 50 000 лева като начало не е лоша сума за един новак в
Североизточната В група, но все пак да не забравяме, че в Община Попово има и други
спортове, има волейбол, който е във Висшата лига, има тенис на маса. Те не бива да бъдат
дискриминирани по никакъв начин спрямо футбола, така че аз специално мисля, че една
сума, която е оповестена в докладната и в уверението на г-жа Божанова, която нали даде
своето съгласие, че при един добър икономически анализ може да бъде дофинансиран по
всяко време в този мандат на този ОбС, мисля, че нещата са не лошо като начало, но да не
забравяме, че има и други спортове. Не бива да бъдат дискриминирани. Всъщност
общинската субсидия, която беше разпределена от комисията в началото на годината там
също има едни 45 000, с които общината подпомага спортните клубове. Това го казвам като
председател на ПК Образование, вероизповедания, младежта и спорта. Така, че аз мисля, че е
хубаво да се обединим около предложението в докладната, при положение, че имаме
обещанието на Дирекция Финанси и нейния ръководител, така че мисля, че това е разумно.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Костов, искаше думата.
Йордан Костов – общински съветник
Първо смея да твърдя, че повечето футболисти и ръководство на „Черноломец“
Попово са ми лични приятели, но както разбрахме от г-н Димитров, който стои на два стола

от мен, август месец ще има сесия. Той ще вкара докладна да оправи транспорта в общината.
Така, че момчета, според мен 50 000 лева на тази сесия са достатъчни, надявам се да Ви
стигнат за един месец, защото август месец пак ще има и тогава може да се вкара докладна,
ако не Ви стигнат още да Ви гласуваме. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, благодаря на г-н Костов.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Хайде да не го обръщаме на това г-н Дончев. Виждаме, че емоциите са големи, няма
смисъл от това, защото той пък ще иска.
Така, прекратяваме дебатите и преминаваме към гласуване.
Имаме последно направено предложение от г-н Тошков, което гласи, че
променяме сумата
1. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714
„Спортни бази за спорт за всички“ по бюджета на Община Попово за 2019 г. с 70 000
лв., като сумата се предоставя на Футболен клуб “Черноломец-1919” гр. Попово;
2. Намалява се Дейност 998 „Резерв”, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 70 000 лв.
Който е съгласен с това предложение, направено от г-н Тошков, моля да гласува:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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Предложението на г-н Тошков не се приема!
И като цяло гласуваме предложението за решение, което си остава в стария вид. Като
точка 3 от предложението отпада, точка 4 става точка 3. Има ли смисъл да го чета наново.
Не.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
НЕ УЧАСТВА В ГЛАСУВАНЕТО

ЗА
ЗА
ЗА
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
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Решението се приема!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 538
На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21,
ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община
Попово, Общинският съвет

РЕШИ
1. Увеличава субсидията за организации с нестопанска цел – за дейност 714 „Спортни
бази за спорт за всички“ по бюджета на Община Попово за 2019 г. с 50 000 лв., като сумата
се предоставя на Футболен клуб “Черноломец-1919” гр. Попово;
2. Намалява се Дейност 998 „Резерв”, §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи в частта за местните дейности с 50 000 лв.
3. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в
инвестиционната програма и бюджета на общината за 2019 година.
Да им пожелаем на футболен клуб „Черноломец“ успехи, да имаме много поводи за
аплодираме дейността им и дано се възроди футбола.
Колеги, продължаваме нататък по трета точка от Дневния ред:
3.Обезпечаване на авансово плащане за изпълнение на проект „Подобряване на
енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. Попово”, одобрен за финансиране
по Оперативна програма “Региони в растеж 2014-2020 г.”, Договор за безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-2.002-0002-C01 от 14.03.2019 г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Лешков. Предложението за решение Ви е дадено, няма да го чета.
Имате ли въпроси? Имаме ли въпроси по това предложение ? Нямаме. В такъв случай
преминаваме към гласуване.
Гласуваме ПОИМЕННО:
1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ №539
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от
ЗМСМА и на основание чл. 15, т. 3 от Договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” 2014-2020 г.,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава разрешение на Кмета на Община Попово – Д-р Людмил Димитров Веселинов
да издаде Запис на заповед в полза на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна
Дирекция „Градско и регионално развитие” за сумата от 347 795,00 лв. /триста четиридесет и
седем хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и нула стотинки/, които са 35 % от
стойността на безвъзмездната финансова помощ, като обезпечение на авансово плащане за
изпълнение на одобрения за финансиране проект „Подобряване на енергийната ефективност
на 3 жилищни сгради в гр. Попово” по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020
г., съгласно Договор за БФП № BG16RFOP001-2.002-0002-C01 от 14.03.2019 г.
Преминаваме към точка четвърта от Дневния ред
4.Одобряване на извършените разходи за командировки на Кмета на Общината за
периода 01.04.2019 – 30.06.2019 г.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Предложението за решение по тази точка е в следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал.
4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

РЕШИ
Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г., в размер на 280,00 лв.
Въпроси имаме ли? Няма, добре. Преминаваме към гласуване. Гласуването е явно.
Който е съгласен с това предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 540
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал.
4 от Наредбата за командировките в страната, Общинският съвет

РЕШИ

Одобрява извършените разходи за командировки на кмета на Община Попово за
периода 01.04.2019 г. до 30.06.2019 г., в размер на 280,00 лв.
Преминаваме към работа по пета точка от Дневния ред.
5.Отчет за дейностите по изпълнение на Общинската програма за опазване на околната
среда предприети от Община Попово през 2018 година.
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
С един глас ЗА, два ПРОТИВ и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, комисията не подкрепя
предложението за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, проекта за решение по тази точка е:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда,
Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от община Попово през 2018г., съгласно Приложение 1, в
изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.
Колеги, имате думата за въпроси. Въпроси? Г-н Витанов.
Валентин Витанов – общински съветник
Благодаря, г-н Председател, колеги, Отчет, дейности, Общинска програма за опазване
на околната среда. Сякаш дойде точно на място. Имаме два проблема с околната среда много
сериозни. Може би трябва да ги коментираме или пък да търсим вариант за по-добро
отношение. В тъмната част на денонощието, някъде след 8,9,10 минават от Свинекомплекса
минават камиони с прасета и след тях след час, два не може да се проветри, не може да се
диша, не могат да се отварят прозорци. Това е едното, което трябва по някакъв начин да
отстраниме. Вторият вариант, тоя път в източна посока от 3-4 седмици пак в тъмната част на
денонощието има отвратителна миризма на горено. Решил съм да отида да видя тая вечер
дали пак ще се получи, но тоя проблем е скорошен. Не зная вързана ли е с депото за
отпадъци или пък някаква криминална дейност на хората, които горят гуми примерно.
Просто давам сигнал на администрацията да отиде и да провери.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ама, това бяха сигнали, а нищо конкретно по докладната и по отчета. Аз очаквах
нещо по отчета да кажете.
Валентин Витанов – общински съветник
Отчета е повод да ги кажа тия две неща, които се появиха
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ами хубаво, но ние сега, ако отворим дебат в тази връзка какво ще направим, ние в
момента говорим за отчета за 2018 г. Това беше възможност да го зададеш по последна
точка, ако може някой да ти отговори. Сега, ако отворим тази тема ще стане, съвсем ще
разводним нещата.
Валентин Витанов – общински съветник
Темата е реална.

Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, колеги, имате ли въпроси по отчета за дейностите, защото г-н Витанов,
сигурно е вързано с екологията, но това беше въпрос по последна точка някой да се опита да
ти отговори, не мислиш ли.
Валентин Витанов – общински съветник
Може и така, ако има представител на администрацията, да.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Имаме ли други въпроси по отчета, които касаят отчета. Г-н Димитров има.
Димитър Димитров – общински съветник
Аз имам въпрос към всички колеги тука в тая зала. Тоя отчет така както е написан
излиза, че сме един планински град със супер чист въздух, където пеят птички и всичко е
наред. А всички виждаме, че само докато си измием колата само след 15 минути тя хваща
поне половин пръст пепел. Този отчет аз ще се въздържа да го гласувам, затова защото не е
реален и не отразява реално състоянието, в което се намира и шума в града, защото има
улици, където ако попитаме гражданите нещата са страшни. А има улици, където
запрашеността е огромна, а виждаме, че това лято не сме видели нито един камион да мине
да измие улиците, да мине да измие площада. Тази дейност я забравихме.
Аз като дете си спомням нашия град едно време, Вие също си спомняте г-н Георгиев,
защото живеете на центъра какво нещо беше. Сутрин като станем – свеж въздух от умити
улици. Това нещо го няма. За това ще се въздържа, за това защото за мен той не е реален.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря г-н Димитров. Г-н Дончев.
Дончо Дончев – общински съветник
Благодаря г-н Председател. Уважаеми г-н Кънев, няма да се въздържите заради това,
ще се въздържите по политически причини. Това, че след като си измиете колата след пет
минути има както казахте Вие един пръст пепел, имате заслуга за това, защото на предното
заседание Вие гласувахте против да се закупи специализирана техника, която към тази
специализирана техника имаше предложение да почистват улиците и не само. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря на г-н Дончев.
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Георгиев, може ли с една дума да му отговоря? Значи, ни в клин, ни в ръкав
казано, значи техниката, която ни се предлагаше няма нищо общо с това, с което говорим в
момента. Ама нищо общо, вземете прочетете договора за сметосъбиране и там ще видите кой
какво и как трябва да прави. И това не е задължение на Община Попово. Ако Вие обаче сте
поели такъв ангажимент си е Ваш проблем.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, разбрахме, имаме ли други въпроси по тази докладна? Нямаме. Добре. В такъв
случай преминаваме към гласуване. Гласуването по тази точка е явно. Който е съгласен с
предложението за решение по тази точка, моля да гласува:

ГЛАСУВАМЕ ЗА :
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие
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РЕШЕНИЕ № 541
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 от Закон за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка с чл. 79, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда,
Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчет за дейностите по изпълнението на общинската програма за опазване на
околната среда, предприети от община Попово през 2018г., съгласно Приложение 1, в
изпълнение на чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда.
Преминаваме към работа по шеста точка от Дневния ред.
6.Учредяване право на ползване за разполагане на пчелини в земя от общински горски
територии.
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 пет гласа ЗА подкрепяме единодушно проекта за решение да стане
решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия също с пет гласа ЗА подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с пет гласа ЗА, нула ПРОТИВ и нула ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 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, чл. 69, ал. 2, т. 3 от Закона за
горите, чл. 24 от ПП на Закона за горите, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин с
площ от 0,782 дка. за срок от 10 (десет) години върху имот от общинския горски фонд с
№505010 и определя цена за предоставяне на право на ползване 10лв./година (десет лева на
година).
2. Възлага на кмета на Община Попово да сключи договора за учредяване на възмездно
право на ползване върху имот от общински горски територии .
Имаме ли въпроси по тази точка? Не виждам. Преминаваме към гласуване.
ГЛАСУВАМЕ ПОИМЕННО:

1. Бойко Радев Атанасов
2. Валентин Стефанов Витанов
3. Ганка Радева Колева
4. Георги Петров Георгиев
5. Гецо Стойчев Гецов
6. Горан Иванов Цветков
7. Димитър Кънев Димитров
8. Дончо Николаев Дончев
9. Драгомир Анастасов Петров
10. Евгений Павлов Георгиев
11. Илиян Станчев Илиев
12. Йордан Иванов Костов
13. Костадин Иванов Димитров
14. Ксения Василева Павлова
15. Мехмед Сюлейман Камбер
16. Невзат Юсменов Феимов
17. Никола Тошков Джамбазов
18. Николай Цонев Черкезов
19. Петранка Добрева Габровска
20. Петър Велчев Лазаров
21. Пламен Георгиев Величков
22. Радияна Стефанова Георгиева
23. Румен Георгиев Кьосев
24. Румен Добрев Димитров
25. Сони Миленов Харизанов
26. Стоян Петров Попвеличков
27. Сюлейман Исмаилов Лешков
28. Хасан Ахмет Хасан
29. Хюсеин Сабриев Ибрямов
ЗА
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Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 542
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 69, ал. 2, т. 3 от Закона за
горите, чл. 24 от ПП на Закона за горите, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Закона за пчеларството,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Дава съгласие за учредяване на възмездно право на ползване за разполагане на пчелин с
площ от 0,782 дка. за срок от 10 (десет) години върху имот от общинския горски фонд с
№505010 и определя цена за предоставяне на право на ползване 10лв./година (десет лева на
година).
2. Възлага на кмета на Община Попово да сключи договора за учредяване на възмездно
право на ползване върху имот от общински горски територии .

Преминаваме към работа по седма точка от Дневния ред.
7.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Попово 2019-2020 година (по чл. 197, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
предучилищното и училищното образование).
Давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и социална
политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С пет гласа ЗА комисията подкрепя предложението за решение.
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 също с пет гласа единодушно подкрепя проекта за решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение има следния вид:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 2 от ЗПУО,
Общинският съвет

РЕШИ
1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в
община Попово 2019-2020 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за предучилищното и
училищното образование).
Имате думата за въпроси, мнения, предложения. Имаме ли въпроси по тази докладна?
Имаме ли? Не, не виждам. Добре, в такъв случай го подлагам на гласуване. Гласуването по
тази точка е явно. Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да
гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ
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РЕШЕНИЕ № 543
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 2 от ЗПУО,
Общинският съвет

РЕШИ

1. Приема Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в
община Попово 2019-2020 година (по чл. 197, ал. 1 на Закона за предучилищното и
училищното образование).
Заповядайте г-н Попвеличков.
Стоян Попвеличков – общински съветник
Искаме да Ви запознаем с един документ, едно отворено писмо от група съветници от
ПП АБВ и то гласи следното:
Във връзка с предложената ни за гласуване общинска стратегия за подкрепа за
личностното развитие на децата и учениците в община Попово 2019-2020 г. искам да
направим една вметка, като става въпрос за свързан документ към така разглеждания, а
именно „Стратегията за развитие на децата ‘‘ 2019-2030 година, която е от изключително
важно значение за родителите и казус, който набира все по-голям обществен интерес ,но
незнайно, защо не е актуален и не се тиражира по никакъв начин от медиите . Ние ще
излезем с анализ на вещо лице спрямо промените, които са направени в редица закони и
наредби и са в ущърб на правата на родителите и начина по който те могат да възпитават
децата си, както и заплахата от насилствено отнемане на децата от родителите им и даването
им за осиновяване ,ако преценката на някакви уж субективни специалисти предлагащи
социални услуги решат, че родителя не е достатъчно компетентен, богат или загрижен за
детето си .Като на тези социални доставчици били те държавни служители или
неправителствени организации със съмнителни спонсори им се делегират изключителни
права и възможности да се противопоставят на семейството и семейните ценности ,като
обслужват чужди корпоративни интереси и не дават възможност с така направените промени
дори да се защитават. Заблуждаване на общественото недоволство с това ,че „Стратегията‘‘
е спряна, но в същото време се правят промени в редица наредби касаещи именно този
срамен докумено, а именно:
В ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г. е обнародван изцяло нов, несъществуващ до момента Закон
за социалните услуги, който влиза в сила от 01.01.2020 г.
С него са изменени редица други закони:
- Семейния кодекс;
- Закона за социално подпомагане;
-Закона за закрила на Детето;
- Закона за защита от домашно насилие;
- Закона за здравето;
- Закона за лечебните заведения;
- Закона за здравното осигуряване;
- Закона за училищното и предучилищно образование;
- Закона за семейните помощи за Деца;
- и още 19 други закона.
На фона на пълно медийно затъмнение и съмнителни статистики ,че едва 14% от
родителите не са съгласни със Стратегията и останалите промени в закони и наредби
касаещи ги лично по дадения казус, а само в една от социалните мрежи има група с над
130 000 членове ,като това според мен е далеч над 14 –те процента на родителите на
непълнолетни деца ,на фона на демографската криза и намаляващото население на страната ,
против „Стратегията“ в сегашния и вид и срамни текстове целящи подронване авторитета на
родителите и отдалечаване на децата от общите семейни ценности ,днешните управници
безпроблемно си правят промени и не зачитат искането и молбата на народа да не посягат и
да не превръшат тези документи в основа и инструмент за търговия с деца.

На хората не им трябват обещания и нямат нужда от помощта на политиците, защото
явно нищо не се променя в полза на обществото, на тези млади хора така наречените „деца
на прехода „ , които вече са родители и някой от тях решили да останат в България, така ли
ще им се отблагодарим като прилагаме чужди стратегии и позволяваме на чужди модели да
нарушават суверенитета и Конституцията на България. На всички граждани на република
България, без значение от религия и етнос (християни ,мюсюлмани ,евреи и др ) най-ценно
освен вярата им,са и децата,нека не позволяваме да посягат на нашите деца по начина, по
който се случва в редица европейски държави. Нека се сезира, ако трябва и
Конституционния съд, да се даде гласност на проблемите и страховете на родителите и на
първо място да се работи в интерес на българските граждани.
Прилага се подробен Анализ на, който го има разпечатан за повечето от
политическите групи може да се информирате с него.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Приключихте ли г-н Попвеличков? Добре, продължаваме по Дневния ред.
Преминаваме към работа по осма точка от Дневния ред.
8.Приемане отчет за дейността на ОбС Попово и неговите комисии за периода
01.01.2019 – 30.06.2019 година.
Няма становища на комисии, проекта за решение е следния:
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година.
Имате ли въпроси? Ако няма въпроси да преминем към гласуване, гласуването е явно.
Който е съгласен с така направеното предложение за решение, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 544
На основание чл. 27 ал. 6 от ЗМСМА и чл. 18 ал. 1 т. 17 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с общинската администрация, Общинският съвет

РЕШИ
Приема Отчета на Председателя на Общински съвет гр. Попово за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година.
Приложение: Отчет за дейността на Общински съвет Попово и неговите комисии за
периода 01.01.2019 – 30.06.2019 година.
Преминаваме към работа по девета точка от Дневния ред.
9.Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания на И. Д. Ц.
жител на гр. Попово, община Попово, област Търговище.
По тази точка давам думата на Председателя на ПК „Здравеопазване, околна среда и
социална политика“
Д-р Ганка Колева – общински съветник
С три гласа ПРОТИВ и два ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, комисията не подкрепя
предложението за опрощаване на дължимите държавни вземания на И.Д.Ц.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Да, благодаря Ви, всъщност Вашето становище е ОТРИЦАТЕЛНО, защото
докладната е отворена – има ПОЛОЖИТЕЛНО и ОТРИЦАТЕЛНО. Вашето становище е
ОТРИЦАТЕЛНО, благодаря на д-р Колева.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общински финанси и бюджет,
местни данъци и такси“.
Сюлейман Лешков – общински съветник
Нашата комисия с три гласа ЗА и двама ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ подкрепя.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тоест, Вашето становище е ПОЛОЖИТЕЛНО. Добре, значи на двете комисии е
различно становището има и на четвърта комисия.
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 четири гласа ЗА, нула ПРОТИВ и един глас
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, подкрепя проекта за решение да стане решение. Благодаря Ви.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Всъщност Вашето предложение е ПОЛОЖИТЕЛНО. Добре.
Така, въпроси, имаме ли въпроси по докладната. Предложението за решение по тази точка е:
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98 т. 12 от
Конституцията на Република България, Общинският съвет

РЕШИ
Изразява ПОЛОЖИТЕЛНО/ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ за опрощаване на
публични държавни вземания на И. Д. Ц., ЕГН…….. жител на гр. Попово, община Попово,
област Търговище, което да бъде изпратено на Администрацията на Президента на
Република България
Двете комисии са за ПОЛОЖИТЕЛНО, едната комисия е за ОТРИЦАТЕЛНО
становище. Имате ли въпроси. Не виждам. Сега какво гласуваме – ПОЛОЖИТЕЛНО или
ОТРИЦАТЕЛНО становище? Първо предлагам да гласуваме това, което беше изразено от

двете комисии повече ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ, защото не е определено в
докладната и всеки на базата на това какво гласуваме да изрази своето становище.
Разбрахте нали, подлагам на гласуване варианта за решение във варианта
ПОЛОЖИТЕЛНО становище. Така, че който е за ПОЛОЖИТЕЛНО становище за
опрощаване на публичните вземания, моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

11
4
14

Предложението за ПОЛОЖИТЕЛНО становище не се приема, което означава, че остава
ОТРИЦАТЕЛНО становище по тази точка !
Значи в Решението ще бъде записано: Изразява ОТРИЦАТЕЛНО становаище за
опрощаване на публични държавни вземания на И. Д. Ц., ЕГН…….. жител на гр. Попово,
община Попово, област Търговище, което да бъде изпратено на Администрацията на Президента
на Република България.
Разбрахме, стана ясно на всички какво е взетото решение!
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 545
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 98 т. 12 от
Конституцията на Република България, Общинският съвет

РЕШИ
Изразява ОТРИЦАТЕЛНО СТАНОВИЩЕ за опрощаване на публични държавни
вземания на И. Д. Ц., ЕГН…….. жител на гр. Попово, община Попово, област Търговище,
което да бъде изпратено на Администрацията на Президента на Република България.
Преминаваме към работа по десета точка от Дневния ред.
10.Временна забрана за ограждане на поземлени имоти и територии, разположени на
първостепенната улична мрежа в община Попово.
Давам думата за становище на председателя на ПК „Общинско имущество, общински
предприятия, транспорт, обществен ред и граждански права“.
Румен Димитров – общински съветник
С пет гласа ЗА нашата комисия подкрепя проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Давам думата за становище на председателя на ПК „Устройство и развитие на
общината, градоустройство, архитектура и нормативна уредба“
Дончо Дончев – общински съветник
Нашата комисия с два гласа ЗА, и три гласа ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, не подкрепя
проекта за решение да стане решение.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Проекта за решение по тази точка е в следния вид:

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
и чл. 48, ал. 12 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ
1.
Общински съвет Попово налага временна забрана за ограждане на поземлени имоти и
територии по уличната регулация, разположени на първостепенната улична мрежа на
територията на Община Попово до изработване и влизане в сила на подробен устройствен
план - план за улична регулация , но неповече от три години от датата на настоящото
решение.
Имаме ли въпроси? Г-н Кьосев, не знам кой ще Ви отговори, хубаво е че имаш
въпрос.
Румен Кьосев – общински съветник
Благодаря г-н Председател, едва ли някой ще ми отговори, ама аз да направя
коментара си. В проекто решението и в мотивите към него не става ясно кои улици ще бъдат
засегнати от тази нова улична регулация и за да знаем ние за кои точно имоти се касае. Вчера
на комисия бяха посочени няколко улици – „Мара Тасева“ , „България“ и не знам още коя.
Чисто практическо погледнато по „България“ не виждам кой ще си изгражда ограда всичко е
оградено, по „Мара Тасева“ няма какво да ограждаш, от едната страна има там едни улички
към светофара, нагоре фабриките са оградени. Тъй не можах да получа един отговор. На
всичкото отгоре говорим за един ПУП, който от
години уж се разработва пък ние даже нямаме идейния проект, поне това да беше дошъл
някой да ми го обясни. Защото разширяваме улица ли, автоспирка ли ще правим, нов строеж
ли, нали заради това се налага това, този мораториум. Не го разбрах и затова гласувах
ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ на комисията. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
И аз благодаря. Сега това беше коментар, защото по принцип няма кой да отговори. И
аз бих искал някой да може да ни отговори, но няма кой. Други коментари има ли? Ами
хубаво, подлагам го на гласуване. Който е съгласен с направеното предложение за решение,
моля да гласува:
ГЛАСУВАМЕ ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-

15
1
13

Решението се приема !
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 546
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
и чл. 48, ал. 12 от Закона за устройство на територията, Общинският съвет

РЕШИ

1. Общински съвет Попово налага временна забрана за ограждане на поземлени
имоти и територии по уличната регулация, разположени на първостепенната
улична мрежа на територията на Община Попово до изработване и влизане в сила
на подробен устройствен план - план за улична регулация , но неповече от три
години от датата на настоящото решение.
Преминаваме към работа по единадесета точка от Дневния ред.
11. Кандидатстване на Община Попово за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по Процедура BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в
областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС
2014-2020 г.
Тук някой може ли да ни направи обяснение. Г-жо Георгиева. Заповядайте, тъй като
не е разглеждано по комисии до колкото знам.
Йорданка Георгиева – ръководител Звено Европейски програми и проекти
Аз се извинявам, че я внесохме докладната след Председателския съвет, но ние също
така късничко се информирахме за възможността за набиране на проектни предложения.
Един от задължителните документи, който се подава на етап кандидатстване е решение на
ОбС за кандидатстване по процедурата. Тъй като срокът е 26 август, а е много вероятно през
август да не се провежда заседание на ОбС, казах че е много вероятно, това не е от моите
компетенции, затова си позволихме сега да внесем докладната преди да сме прецизирали
съвсем конкретно проектното си предложение. За да не губим възможността. Въпреки това,
ако ми позволите неформално да Ви кажа имаме две проектни идеи, които така в момента
обсъждаме и коментираме и които отговарят на целта на процедурата. Едната е свързана с
т.н. домашни биокомпостери. Това са специализирани контейнери, които ще бъдат на
разположение на домакинствата, в които те могат да изхвърлят био разградимите отпадъци.
Другата проектна идея е за поставянето на специализирани съдове до обикновените
контейнери, които ще събират пепелта от печките от твърдо гориво през отоплителния сезон.
И в двата случая, продуктите, които ще се отделят ще бъдат използвани за почвени торове от
самите домакинства и ще отговаря на целта на процедурата да намалим количеството на
смесения битов отпадък от ниво домакинство. Но, пак казвам, това са само проектни идеи и в
следващите дни и седмици сме на разположение, ако има други.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-жо Георгиева, само за момент. Г-н Петров, много моля да се изслушаме, после
коментирайте, в момента ни обясняват за какво иде реч. Мисля, че на всички ще ни е
интересно. Заповядайте, продължете.
Йорданка Георгиева – ръководител Звено Европейски програми и проекти
В следващите дни и седмици и аз, и колегите сме на разположение, ако има други
проектни идеи, които ще отговарят на процедурата сме готови да ги обсъдим и да направим
едно наистина качествено проектно предложение. Сега Ви моля да подкрепите, за да не
губим възможността за кандидатстване. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Благодаря. Имаме ли въпроси. Мисля, че ни беше разяснено за какво става дума.
Идеята е добра, на мен лично много ми хареса. Г-н Черкезов, заповядайте.
Николай Черкезов – общински съветник
Имам едно допълнително въпросче, знам, че в докладната пише безвъзмездна
финансова помощ, ама за 100 % ли говорим или ще има и общински финансов ангажимент?
Благодаря.
Йорданка Георгиева – ръководител Звено Европейски програми и проекти
100 % е безвъзмездната финансова помощ за общините.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

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

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

РЕШЕНИЕ № 547
На основание чл. 17, ал. 1, т. 6
Общинският съвет

и т. 10 и във връзка с чл. 20 от ЗМСМА,

РЕШИ
1.

Дава съгласието си Община Попово да кандидатства за безвъзмездна финансова

помощ по процедура

BG16M1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни проекти в

областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 20142020 г. на обща стойност до 200 000 евро.
Преминаваме към работа по дванадесета точка от Дневния ред.
12. Избор на Кмет на кметство с. Светлен, Община Попово.
След нещастието, което се случи както казахме с г-н Неделчев, предложението по
тази точка е следното:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с чл. 42, ал. 7 и ал. 11 от ЗМСМА и
Решение №414-МИ от 18.07.19г. на ОИК,, Общинският съвет

РЕШИ
1. Избира за Кмет на Кметство с. Светлен, общ. Попово г-жа Наталия Милентинова
Николова, с ЕГН: ……, за срок до полагане клетва на новоизбрания кмет след произвеждане
на избори за общински съветници и за кметове, насрочени с Указ №163, изд. на 10.07.2019г.
на Президента на Република България.
2. Определя основно месечно трудово възнаграждение като на досега действащия
кмет.
3. С оглед обстоятелството, че с настоящото решение се избира орган на
изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА и същият е натоварен с редица
функции и правомощия, нормативно установени в чл.46 от ЗМСМА и с цел опазването и
защитата на обществения интерес, настоящето решение подлежи на предварително
изпълнение по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК.
Въпроси, предложения? Г-н Димитров, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Уважаеми г-н Председател, тъй като днес ни връчихте сутринта докладната ние също
имаме предложение, което също искаме да подложите на гласуване и предложението ни е за
г-н Юри Дамянов Илиев, няма да му чета ЕГН, поради съображения, който живее в
населеното място, земеделски производител е, познават го хората и смятаме, че ще бъде от
полза през тези 4 месеца, за гражданите на с. Светлен. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
А, г-н Юри, запознат ли е с Вашето предложение, съгласен ли е?
Димитър Димитров – общински съветник
Да, съгласен е. Аз няма как да му взема ЕГН, той ми е дал всичко тука.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Аз, доколкото познавам Юри, той има достатъчно бизнес, ще може ли да съвместява
двете неща едновременно със своя бизнес и с общината, защото предстоят избори.
Организирането на едни избори в едно населено място въобще не са малка работа. Поставям
въпроси, които надявам се сте коментирали с него.
Димитър Димитров – общински съветник
Всичко с него е коментирано и Ви гарантираме, че на първия месец облика на селото
ще бъде коренно различен. Няма да се налага да пращаме хора да косят тревата по неприятни
поводи само. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово

Така, г-н Димитров.
Костадин Димитров – общински съветник
Г-н Георгиев, аз смятам, че Вие имате много повече ангажименти и задължения,
отколкото Юри, защото много добре го познавам. Вашият бизнес е значително по-голям, с
много повече ангажименти и мисля, че опитвате да си вършите и тука работата, но не съм
съвсем съгласен за последното. Другото, което аз познавам Юри и Ви казвам, че ще гласувам
за него.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, аз не съм селски кмет. Има разлика, не малка предполагам и надявам
се. Така, г-н Кьосев, заповядайте.
Румен Кьосев – общински съветник
Г-н Председател, аз ще се постарая не в тона, в който Вие се изказвате и колегата, а
действително беше хубаво както изложената кандидатура от вносителя, така и нашата
кандидатура хората да ги видим тука и те да заявят своите намерения макар и за кратък срок
до края на октомври. Не са тук, остава да се доверим, че същите въпроси, които Вие задавате
за Юри Илиев, по същия начин пък вносителя на това предложение е убеден в качествата на
представената кандидатура. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, аз въобще не съм се усъмнил в качествата му. Попитах дали сте говорили с
него в тази връзка. Това е, по никакъв начин не съм се усъмнил. Юри го познавам много
добре и знам, че ще се справи всъщност, не знам, че ще се справи, но го познавам като човек,
но искам да е наясно той какъв ангажимент поема.
Наталия е служителката в кметството и е наясно с всички процедури, защото го е
правила нееднократно, докато Юри е от страни. Така.
Димитър Димитров – общински съветник
Юри е тука и може да го изслушате.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ако Вие прецените, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
Според мен няма нужда.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ок! Хубаво. Така, г-н Костов, заповядайте.
Йордан Костов – общински съветник
Благодаря г-н Председател. Нека да го изслушаме все пак. Аз също съм свързан с това
село по някакъв начин, познавам го Юри, бил ми е старшина даже в поделението, знам му
характера. Все пак да го изслушаме дали знае за какво става въпрос и дали наистина е наясно
каква отговорност поема.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Поканете го тогава да го чуем. Тука ли е, ако не е тук да не губим време. Ето го Юри,
заповядай. Надявам се, че няма да те стреснем много, защото казаха, че се притесняваш от
това да влезеш сред нас. Ние не хапем, надявам се, че никой няма да ти направи нещо лошо.
Въпросите бяха от следното естество: понеже отговорностите от тук насетне освен по
управление на населеното място и по организацията на местните избори са достатъчно
много, достатъчно големи и са специфични, затова въпроса на колегите общински съветници
е наясно ли си какъв ангажимент поемаш, ще можещ ли да го съвместиш успоредно с
бизнеса, който имаш и всички останали ангажименти, защото това до колкото аз съм наясно
изисква доста голямо себеотдаване? Това беше въпроса, на който би трябвало да отговориш.
Юри Дамянов Илиев – кандидат за кмет на с. Светлен
Ще мога.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, наясно си със ситуацията и ще можеш. Г-н Дончев?

Дончо Дончев – общински съветник
Аз имам един въпрос, тъй като г-н Кънев каза, че за 1 месец ще бъде променен облика
на селото наясно ли е кандидатът за временен кмет с какво точно се захваща и какви са точно
нещата, които ще направи за да промени облика на селото за този оставащ месец.
Димитър Димитров – общински съветник
Ще измете централните улици и ще боядиса бордюрите. Анадънму!
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Кънев, отново влизаме сега, има зададени въпроси, защо отговаряш от името на
Юри.
Димитър Димитров – общински съветник
Ама г-н Георгиев, Вие злоупотребявате, Вие ме попитахте дали знае и искахте да го
попитате него дали знае.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, Юри има думата, недейте моля Ви да му изземате функциите.
Юри Дамянов Илиев – кандидат за кмет на с. Светлен
….. е бил при мене и много добре знае какво правя.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не бе, никой не се съмнява в теб, просто въпроса е ти дали си наясно какво поемаш,
защото ангажимента е голям.
Димитър Димитров – общински съветник
Г-н Георгиев, да преминем към гласуване вече.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Дончев, отговори, наясно е какъв ангажимент има. Опитвам се да се надвиквам с
всички, но не успявам. Всеки говори и всеки после намира махна.
Димитър Димитров – общински съветник
Да преминем към гласуване, г-н Георгиев.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Така, ако няма други въпроси, преминаваме към гласуване по това предложение.
Първото предложение, което беше входирано е на общинска администрация като
знаете какво гласи – Г-жа Наталия Милентинова Николова да бъде кмет на кметство
Светлен. Така, че подлагам по последователността на постъплане на предложенията.
Който е съгласен с предложението на общинска администрация Наталия Милентинова
Николова да бъде кмет на кметство с. Светлен.
Гласуваме ЗА:
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Така, по отношение на второто предложение: избира за кмет на с. Светлен Юри
Дамянов Илиев със съответното ЕГН … и т. н. Който е съгласен с това предложение, моля да
гласува:
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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Нещо не ми излизат по първото гласуване гласовете14+8+5= 27, и 15+14= 29, нещо не ми
излизат гласовете. Няма право да не гласува. Има въздържал се, но не и негласувал, това се го
коментирали неведнъж.
Спокойно, аз ще кажа какво ще правим сега. Казвам какви са резултатите. Резултатите
първите бяха – 14 на 8 на 5, което прави 27 гласа, при второто гласуване 15 на 0 на 14 прави 29
гласа. Така, че някъде имаме разминаване и затова ще го подложа на прегласуване.
Първо отново гласуваме за г-жа Наталия Милентинова Николова като кмет. Който е ЗА,
моля да гласува: Хубаво бройте и чакайте да бъдат преброени гласовете, че с това гласуване
много грешим.
Гласуваме ЗА:
ЗА
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

-
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А, ето така сметка ни излезе.
Добре, в такъв случай избран за кмет на село Светлен е Юри, да му е честито и да му е
здрав гърба да работи.
След обсъждане и гласуване Общинския съвет прие

РЕШЕНИЕ № 548
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във вр. с чл. 42, ал. 7 и ал. 11 от ЗМСМА и
Решение №414-МИ от 18.07.19г. на ОИК,, Общинският съвет

РЕШИ
1. Избира за Кмет на Кметство с. Светлен, общ. Попово г-н Юри Дамянов Илиев, с
ЕГН: ……, за срок до полагане клетва на новоизбрания кмет след произвеждане на избори за
общински съветници и за кметове, насрочени с Указ №163, изд. на 10.07.2019г. на
Президента на Република България.
2. Определя основно месечно трудово възнаграждение като на досега действащия
кмет.
3. С оглед обстоятелството, че с настоящото решение се избира орган на
изпълнителната власт по смисъла на чл.38, ал.1 от ЗМСМА и същият е натоварен с редица
функции и правомощия, нормативно установени в чл.46 от ЗМСМА и с цел опазването и
защитата на обществения интерес, настоящето решение подлежи на предварително
изпълнение по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК.
Преминаваме към работа по тринадесета точка от Дневния ред.
13. 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 27 юни до 23 юли в общинска
администрация са постъпили 11 молби на жители на община Попово за отпускане на
еднократна финансова помощ. След тяхното разглеждане, комисията предлага следното
решение:
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Никола Стойчев Колев
150 лева
2. Тодорка Костова Иванова
200 лева

3. Николинка Огнянова Маринова
4. Димка Вълчева Денчева

-

200 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:
1. Юлияна Станиславова Апостолова
2. Ресмие Ахмедова Кадирова
3. Анелия Фанкова Маринова
4. Пенчо Иванов Николов
5. Кериме Исмаилова Хасанова
6. Ася Арахангелова Апостолова
7. Гинка Добрева Богданова
ІІІ. За доуточняване:
1. Денислав Младенов Асенов
2. Християна Иванова Христова
Сумата, която в момента предлагаме за отпускане е в размер на 750 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
ПРОТИВ
ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ

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

РЕШЕНИЕ № 549
На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА и Правилника за отпускане на еднократна
финансова помощ на жители на Община Попово, Общинският съвет

РЕШИ
І. Отпуска еднократна помощ на следните граждани:
1. Никола Стойчев Колев
2. Тодорка Костова Иванова
3. Николинка Огнянова Маринова
4. Димка Вълчева Денчева
-

150 лева
200 лева
200 лева
200 лева

ІІ. Отхвърля се молбите за еднократна помощ на следните граждани:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Юлияна Станиславова Апостолова
Ресмие Ахмедова Кадирова
Анелия Фанкова Маринова
Пенчо Иванов Николов
Кериме Исмаилова Хасанова
Ася Арахангелова Апостолова
Гинка Добрева Богданова

ІІІ. За доуточняване:
1. Денислав Младенов Асенов
2. Християна Иванова Христова

Преминаваме към работа по четиринадесета точка от Дневния ред.
14.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Тъй като д-р Веселинов беше извикан и възпрепятстван мога да Ви дам следните
уточнения:
По отношение на питането с транспорта – мисля, че тук изяснихме всичко, което е
необходимо след час и 40 минути дебати не знам дали остана нещо, което би могло
допълнително нещо да се каже.
По отношение на другите две питания, които са направени има входирани писмени
отговори, които се намират в деловодството на ОбС, тези които са ги задали могат да си ги
получат при Нели Здравкова след като приключим сесията.
И с това се изчерпва дневния ред. Господин Димитров в каква връзка?
Димитър Димитров – общински съветник
Едно питане имам от граждани от Младост.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Кой да Ви отговори? Добре, поставете го. Добре, заповядайте.
Димитър Димитров – общински съветник
При срещите ми с граждани от долния „Младост“ нали там се правят строителни
обекти, асфалт и т. н. гражданите са водили разговори със служители на общинска
администрация, те не са могли да им отговорят, но те твърдят, че в проекта е заложено освен
асфалтиране да се сменят бордюрите и да се направят от двете страни по 1.50 метра
тротоари. На тяхното питане ще има ли наистина такива тротоари и ще се изпълни ли това,
което е по проект или ще се спестят тия пари2 Това им е питането, аз бях длъжен да го задам,
а вече кой ще им отговори? Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Добре, разбрах г-н Димитров. Г-н Петров.
Драгомир Петров – общински съветник
…………/общинският съветник не говори на микрофон/…..какви превантивни мерки
някакви искат да знаят взема общината. Знаете, то не е само в града и от селата с тия прасета,
много са, да ги колят ли, да не ги ли колят, някои не искат. Ако можеше някой трябваше да
даде такава информация.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Едва ли някой може да ви отговори, защото това е държавна стратегия, то ние нямаме
държавна стратегия, Вие искате общинска да има.
Драгомир Петров – общински съветник
Е да, ама общините нали все пак поемат някакви ангажименти
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Нали вчера имаше епизоотична комисия, предполагам сте запознати. На епизоотична
комисия никой не даде отговор какво ще става. Имаше вчера в Търговище при Областния

управител епизоотична комисия, аз съм запознат с това. И никой не даде отговор ще има ли
унищожаване на прасета в задния двор или не, поне аз доколкото знам няма такъв отговор. А
той трябва да бъде даден от областна администрация или от държавата респективно. Така, че
нямаме отговор в момента.
Драгомир Петров – общински съветник
Това все пак е отговор. Благодаря.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Г-н Димитров, заповядайте.
Костадин Димитров – общински съветник
Заседанието все още не е приключило и много държа да кажа това, което мисля. Значи
аз съм засегнат и съм възмутен от начина, по който водихте днешното заседание. Лично аз.
Значи първо бях прекъсван на няколко пъти докато се опитвах да обясня какви са ми
намеренията. Създадохте невероятно негативно отношение срещу мен с начина по който
позволихте на някои кметове да се намесят в диалога тука, който е тотално провалихте
политическите ми намерения за в бъдеще.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Господин Димитров,
Костадин Димитров – общински съветник
Не ме прекъсвайте много Ви моля. И другото, което искам да кажа, че просто в
момента се въздържам и ще оставя аз да преценя да поискам отстраняването Ви от
председателското място и не го правя само, защото в момента не съм достатъчно
компетентен. Ще си запазя правото на следващото заседание да поискам Вашето
отстраняване от председателското място. Свърших.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Няма човек, надявам се тук колегите да са наясно, че няма човек, който да говори
повече от Вас, днес на това заседание. А това, че има негативно отношение на кметовете към
Вас не съм го създал аз по никакъв начин. Вие сами си го създадохте, нека другите да
преценят дали е така или не.
Костадин Димитров – общински съветник
Няма да Ви отговарям на Вашите мисли.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Ваше право е. Г-н Витанов, заповядайте, имаше два зададени въпроса, тука ли е
еколожката да Ви отговори.
Валентин Витанов – общински съветник
Предполагам, че поне ще направи някакъв запис и от там от администрацията да го
прослушат. Значи предложение правя екип от администрацията във връзка с екологията да
направят посещение в източната част, където има някакви огнища и които миришат вече три
седмици.
Веднага още тая вечер ще отида пак да проверя, ще взема и камерата и ще направя
журналистическо разследване.
Георги Георгиев – председател на ОбС Попово
Не е необходимо да правите журналистическо разследване. Пуснете един официален
сигнал до отдел Екология. Вие като общински съветник имате право да информирате
веднага, на който ще Ви бъде така или иначе задължени да Ви отговорят. Направете го така
по официален път. Няма смисъл да правиш разследване и да снимаш. Прати тях да снимат.
Уведоми ги къде предполагаш, по какъв начин и кога, за да могат те да проверят. Това е
твоята роля като общински съветник.
Така, колеги, има ли някой на който съм подействал негативно и не съм оставил да
каже, това което иска и че съм му повлиял негативно върху политическата кариера?
Добре.
Закривам четиридесет и седмото заседание на ОбС Попово!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПОПОВО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС ПОПОВО: …………………………….
/ ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ /

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

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

Гл. специалист „ОбС”:

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

